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Gửi quý vị và các bạn một ít tài liệu bằng Anh ngữ về Lá Cờ Việt Nam sƣu tầm trên 

Web để làm tài liệu.  

 

Tôi có loại bỏ những hình cờ của bọn cộng sản vì thấy không cần thiết hơn nữa rất là 

chƣớng mắt...  

 

Nghiệp Nguyễn 

 

Historical flags 

Traditional images show the Trƣng sisters wearing yellow turbans during their revolt 

against China in AD 40.
[5]

 These were unwrapped and waved to signal the beginning of 

fight..
[6]

 A yellow banner with a red circle in the center was adopted as a standard by 

Emperor Gia Long (r. 1802–1820).
[7]

 This standard was used by supporters of the anti-

French Cần Vương, or "Save the king", movement in 1885, effectively making it 

Vietnam's first national flag.
[7]

 Emperor Thành Thái's flag, adopted in 1890, had a 

yellow background and three red stripes (cờ vàng ba sọc đỏ).
[8]

 The three stripes 

represented the Quẻ Càn, or Qian trigram, one of eight trigrams used in the I-

Ching, a Taoist scripture.
[6][9]

 Quẻ Càn is the divination sign for heaven.
[6]

 Later, the 

stripes were reinterpreted to represent the northern, central and southern regions of 

Vietnam.
[8] 

 

 

 
The three red stripes in the former Flag of South Vietnam (1948-1975) represent the 

three regions of Vietnam, while the colors are associated with the expression, "red blood 

and yellow skin". 
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The French, who gradually gained control of Vietnam in the late 19th century, flew 

the Tricolour, the French national flag. As the colony of Cochinchina (1864–1945), the 

South was under exclusive French authority. In contrast, North and Central Vietnam 

were protectorates with parallel systems of Vietnamese and French administration. 

Several flags were flown in these regions: the French flag, the Vietnamese imperial flag, 

and a "protectorate flag." From 1920 to 1945, the Vietnamese imperial flag had a yellow 

background with a single, broad red stripe. 

Japan occupied Vietnam in 1941-1945. In March 1945, the Japanese deposed the French 

colonial authorities and proclaimed an Empire of Vietnam with Bảo Đại as emperor. 

The Quẻ Ly Flag, also a red trigram on a yellow background, was adopted in June. 

Among other things, Quẻ Ly symbolizes the direction south. Bảo Đại abdicated in 

August when Japan surrendered. The French returned in October 1945, but were 

challenged by the Vietminh, especially in the North. The French proclaimed 

Cochinchina a republic in June 1946. This puppet state adopted a Quẻ Càn flag with 

blue stripes on a yellow background. 

In May 1948, the name of the Cochinchina government was changed to "Provisional 

Central Government of Vietnam" in preparation for a merger with the North outlined in 

the Hạ Long Bay agreements between France and Bảo Đại. Artist Lê Văn Đệ (1906-

1966) met Bảo Đại in Hong Kong in 1948 and proposed that the Quẻ Càn flag of 

Emperor Thành Thái be restored. On 2 June 1948, Chief of State Nguyễn Văn Xuân, 

signed an ordinance to adopt this flag: "The national emblem is a flag of yellow 

background, the height of which is equal to two-thirds of its width. In the middle of the 

flag and along its entire width, there are three horizontal red bands. Each band has a 

height equal to one-fifteenth of the width. These three red bands are separated from one 

another by a space of the band's height."
[6]

 This flag was used in the South until 1975. It 

continues to be used by overseas Vietnamese as the "Heritage and Freedom Flag", but 

is de facto banned in Vietnam. 

 

Flag Duration Use Name/Description 

 

1863–

1885 

Flag of emperors Gia 

Long and Tự Đức 

The Long tinh or Dragon Spirit 

Flag. This was originally the 

personal banner of Emperor Gia 

Long (r. 1802–1820). It was used as 

a national flag beginning in 

1863. Influences: Yellow is the 

color of an emperor. ["Emperor" 

is hoàng đế (皇帝). Hoàng (黃) is 

Sino-Vietnamese for "yellow".] The 

color red is connected to "south". 
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1885–

1890 

Flag of Emperor Đồng 

Khánh 

Đại Nam Kỳ (National Flag of the 

Great South). Đại 

Nam (Chinese: 大南; literally "great 

south") was the official name of 

Vietnam at this time. "大" is rotated 

90 degrees counterclockwise, while 

"南" is rotated 90 degree clockwise. 

 

1890 – 

1920 

Flag of Emperor Thành 

Thái 

A yellow field with three red stripes. 

The stripes represent the Quẻ Càn, 

or Qian trigram, also interpreted as 

representing the three regions of 

Vietnam (North, Central, and 

South). Influences:   

 

1920 – 

1945 

Flag of emperors Khải 

Định and Bảo Đại 

A yellow field with a single red 

stripe. Referred to as the Long 

tinh or Dragon Spirit 

Flag. Influences:  

 

1923 – 

March 

1945 

The "protectorate flag" 

of French Indochina 

French flag canton on a yellow 

field. Influences:   

 

May 8 – 

August 

30, 1945 

Flag of the Empire of 

Vietnam (Japanese 

puppet state) 

A yellow field with three red stripes. 

The stripes represent the Quẻ Ly, or 

Li trigram. Influences:   

 

1946 – 

1948 

Flag of the 

Autonomous Republic 

of Cochinchina (Nam 

Kỳ Cộng hòa quốc) 

A yellow field with three blue strips. 

Cochinchina is a precursor of South 

Vietnam. Influences:  

 

June 2, 

1948 – 

April 30, 

1975 

Flag of South Vietnam 

A yellow field, with three red 

stripes. Identical to Thành Thái's 

flag:  
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Flag of South Vietnam 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

 

 

 
Flag ratio: 2:3 

The flag of South Vietnam was designed by Emperor Thành Thái in 1890
[1]

 and was 

revived by Emperor Bảo Đại in 1948. It was the flag of the former State of Vietnam (the 

French-controlled areas in both Northern and Southern Vietnam) from 1949 to 1955 and 

later of the Republic of Vietnam (South Vietnam) from 1955 until April 30, 1975 when 

the south unconditionally surrendered to the north, to which it was officially joined in a 

unified Vietnam a year later. The flag consists of a yellow field and three horizontal red 

stripes to and can be explained as either symbolising the unifying blood running through 

northern, central, and southern Vietnam, or as representing the symbol for "south" (as 

in, south from China and also 'nam' meaning south), in Daoist trigrams. 

It is still used by many Vietnamese immigrants now living in other countries, mainly 

because the current Vietnamese flag is considered to be offensive to them.
[2]

 From 

February 2003 to August 2006, in the United States, 13 states, seven counties and 85 

cities have adopted resolutions recognizing the yellow flag as the "Vietnamese Heritage 

and Freedom Flag".
[3][4][5] 

 

 

 
Vietnamese Americans parading with the South Vietnamese flag during Tet in  

Little Saigon. 

Originally, the flag of the Emperor of Annam had a yellow background. During the 

reign of Emperor Gia Long (1802–1820), the yellow flag was also used as the symbol of 

the Empire of Vietnam. 
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In 1890, the Emperor Thành Thái passed a decree, changing the flag with Chinese 

characters to a new flag. The yellow flag with three red stripes was created and used for 

the first time as the national flag (Đại Nam National Flag 1890-1920). Some claim this 

flag (called The Yellow Flag for short) is the first true "national flag" of the Vietnamese 

people for it reflects the aspiration and hope of the people, not just the emperors, for 

independence and unification of the Viet nation.
[6][7]

 

In 1916-1925, after Emperors Thành Thái and Duy Tân were exiled to Africa and 

obeying the French, Emperor Khải Định issued a decree to change the national flag, the 

Yellow Flag, which signified the three unified regions (North, Central, and South) was 

replaced by a yellow flag with one red horizontal stripe. This yellow flag with one red 

stripe was also called the "Long Tinh" flag because it was transformed from the original 

Long Tinh flag of the Nguyễn Dynasty. 

In 1945, during Trần Trọng Kim's government that is called the Empire of Vietnam by 

Japan, the two red bands were added to the middle broken red band to form the Quẻ Ly 

Flag. The Quẻ Ly Flag was the official flag of Vietnam at that time. Quẻ Ly is a 

divination trigram of "fabulous unicorn", sixth of the Bát Quái (the Eight Trigrams - (Ba 

gua) in I Ching): Càn, Khâm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. This divination sign of 

fabulous unicorn represents the sun, fire, beam of light, and civilization. And more 

importantly, it also represents the direction of south, emphasizing that Vietnam, as the 

lands "passed the clouds" (see Yunnan) is southward from China.(See I Ching). This 

flag was used only from June 1945 to August 1945, when Bảo Đại abdicated as 

emperor. 

On 2 June 1948, the Chief of the Provisional Central Government of Vietnam, Brigadier 

General Nguyen Van Xuan, signed an ordinance to specify the characteristics of the 

Vietnamese National Flag as follows: "The national emblem is a flag of yellow 

background, the height of which is equal to two-thirds of its width. In the middle of the 

flag and along its entire width, there are three horizontal red bands. Each band has a 

height equal to one-fifteenth of the width. These three red bands are separated from one 

another by a space of the band's height." When the former Emperor Bảo Đại returned as 

chief of state in 1949, this design was adopted as the flag of the State of Vietnam. 

The three red bands have the divination sign of Quẻ Càn (乾 qián), the first of the Eight 

Trigrams mentioned above. Quẻ Càn represents heaven. Based on the worldview of 

Vietnamese people, Quẻ Càn indicates the South Sky, the Vietnamese Nation, 

Vietnamese people, and the people's power. Another interpretation places the three red 

bands as symbols of the three regions of Vietnam: North, Central, and South. The flag 

was used by the Republic of Vietnam (more commonly known as South Vietnam) for 

the duration of that state's existence (1955–1975). It was abolished on 30 April 1975, 

when the South unconditionally surrendered to the North. 
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Political significance 

 

 
Vietnamese-American Heritage flag displayed along El Cajon Blvd, San Diego in 

commemoration of April 2010 

The flag of the former South Vietnam (also used under Emperor Thành Thái) remains 

highly controversial, particularly in the case of Vietnamese Americans, Vietnamese 

Australians, and other Vietnamese around the world who fled Vietnam after the war, 

who call it the "Vietnamese Heritage and Freedom Flag." 

In Vietnam at present, the flag is prohibited by law from public display.
[citation needed]

 

In the United States, virtually no Vietnamese Americans use the current flag of 

Vietnam, which many of them consider offensive. Instead, they use the flag of South 

Vietnam as their symbol. 

 When a Vietnamese American video tape store owner displayed the current flag 

of Vietnam and a photo of Ho Chi Minh in front of his store in Westminster, 

California in 1999, a month-long protest against it climaxed when 15,000 people 

held a candlelight vigil one night, sparking the Hitek Incident (Hitek was the 

name of the store).
[8]

  

 A faux pas by the United States Postal Service in using the current Vietnamese 

flag in a brochure to represent the Vietnamese American community that it serves 

caused outrage among Vietnamese Americans and resulted in an apology.  

 In 2004, many Vietnamese American students at the California State University, 

Fullerton threatened to walk out on their graduation ceremony when the 

university chose to use the current flag of Vietnam to represent its Vietnamese 

students. The Vietnamese American students demanded that the university use the 

former flag of South Vietnam instead. This resulted in the university scrapping all 

foreign flags for the ceremony.  
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 In 2006, Vietnamese-American students at the University of Texas at 

Arlington protested the use of the Vietnamese flag in the Hall of Flags 

in Nedderman Hall and the exclusion of the South Vietnamese flag at a cultural 

diversity show during International Week.
[9]

 After weeks of protests, the 

university decided to scrap all flags from the display.  

 Prior to President George W. Bush's visit to Vietnam in 2006, the White House 

website briefly displayed the flag of the Republic of Vietnam before replacing it 

with the current flag of Vietnam.
[10]

  

 During World Youth Day 2008, tensions flared between the 800 Vietnamese 

pilgrims who used the flag of the Socialist Republic of Vietnam and the 2300 

Vietnamese Australians pilgrims who used the Republic of Vietnam flag.
[11]

  

 In 2008, many protested against Nguoi Viet Daily News, a Vietnamese-language 

newspaper in Orange County, California, for publishing a photograph of an art 

installation 
[12]

 depicting a foot spa bearing the colors of the flag.
[13]

  

 The lobbying efforts of Vietnamese Americans resulted in the state governments 

of Louisiana,
[14]

 California
[15]

 and Ohio
[16]

 to adopt it to symbolize Vietnamese 

Americans. 
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I. Introduction 

By definition, a legitimate National Flag is the official flag of a people living in a 

territory governed by its own government, one trusted by the majority of the people in 

its duty to protect the boundaries and existence of that particular nation. Long ago, when 

the world was ruled by monarchs, “the royal flag” also served as the symbol of that 

nation. However, this flag was only raised where monarch resided. Citadels and 

territories displayed flags of their respective commanders. The concept of using one flag 

to represent national sovereignty throughout the land was a much later development. For 

example, the national flag of Denmark, with its red field and white cross is considered 

to be the world’s oldest national flag and was inaugurated in 1219. The flag of the 

United Kingdom, “The Union Jack,” was recognized by Parliament in 1707. The French 
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Tricouleur (Tricolor) with three equal vertical bands of blue, white and red appeared 

with the French Revolution in 1789. The original flag of the United States was 

proclaimed by the Continental Congress in the First Flag Act of 1777. This flag 

consisted of alternating 7 red, 6 white horizontal stripes, and a blue rectangle in the 

upper left hand corner bearing a circle of 13 white stars representing the thirteen states 

in the Union at the time the country was founded. After many changes due to the 

increasing number of states being admitted to the Union, the circle of white stars 

gradually turned into rows of stars. On July 4, 1958, the U.S. Flag acquired 50 stars with 

the admission of Alaska and Hawaii. Most other national flags in the world have only 

appeared within the Twentieth Century, when these countries began to change from a 

monarchy to a democratic government, thus needing a national flag to represent the 

country and its people instead of representing only the dynasty. 

Since the late nineteenth century, Viet Nam has changed its national flag approximately 

ten times. Most notable are the yellow flag with three horizontal red stripes (commonly 

known as the “Yellow Flag”), and the red flag with a centered yellow star (commonly 

known as the “Red Flag”). These flags have had a history of conflict for more than five 

decades. From 1954 to 1975, these two flags were used as national flags and symbolized 

the division of the country into South and North Viet Nam respectively. Thirty years of 

warfare caused by the Vietnamese Communist Party's efforts to invade South Viet Nam 

have caused more deaths than in any other period in the nation's history.. After 1975, 

with the Vietnamese Communists (VC) having successfully taken the South, the Red 

Flag has dominated the skies of Viet Nam and is used to represent Vietnam at offices of 

international organizations worldwide, wherever Vietnam is a member nation. Also 

since 1975, with millions of Vietnamese refugees around the world, the Yellow Flag 

continues to fly overseas, wherever communities of exiled Vietnamese exist. This is the 

reality that no one is able to dispute. 

Within the last few years, many articles about the Yellow and Red Flags have appeared 

in printed media, such as books, newspapers and the Internet. The history of the Red 

Flag is easily found on the websites of the Vietnamese Communist Party and the 

Socialist Republic of Viet Nam. Articles about the history of the Yellow Flag can be 

found in books and newspapers published before 1975, as well as a few essays that have 

been widely circulated in the overseas Vietnamese community in recent years. 

All documents cited as references at the end of this article contain dissimilar details 

about the origins and meaning of the Red Yellow and Yellow Red Flags. There has been 

research by foreigners citing the existence of the Yellow Flag since the end of the 

nineteenth century. All such research has been elaborately and scientifically presented, 

but has failed to cite sources or references for verification. Furthermore, the current 

regime has always wanted to glorify its achievements and strives to smother or destroy 

all that is associated with the vanquished opposition, thus leading to the unfortunate 

situation where historical documents both inside and outside Vietnam since 1930 

onwards all convey conflicting data. 



For this reason, the need to review and unify historical accounts of Viet Nam’s national 

flags has become essential. What that aim in mind, in this research article the author 

wishes to present more objective data about the history of all the flags used by all or 

some Vietnamese over time as the “national flag.” All of the acquired data, discussed 

below, although based on publicized historical documents, were carefully selected and 

contain comparisons, explanations, and analysis so that each datum is presented with 

authenticity. The author hopes this small contribution will be found useful by future 

generations. 

II. National Flag from the Nineteenth Century to Present 

Today, younger generations of Vietnamese wanting to learn about the legitimate 

national flag of the Vietnamese people within the last 100 years have been and are still 

left bewildered by the contrasting nature, as well as the differing origins and 

significance of each flag. Thus, to searching for the origin of each flag requires study of 

the evolutionary history of the Vietnamese people. Following are summaries of the 

historical contexts, as well as the meaning of each flag as presented in one or many of 

the documents referenced at the end of this article. 

1. Long Tinh Ky: The Original National Flag of the Nguyen Dynasty 

According to all documents referenced, the first national flag was established during the 

Nguyen Dynasty and in Han-Viet was known as “Long Tinh Ky.” (Originally the 

Vietnamese used Chinese characters for their written language. While the characters 

retained their original meanings, Vietnamese words replaced the Chinese reading, thus 

creating the Han-Viet language system. 

The meaning of "Long Tinh Ky" is as follows: “Ky” means flag. "“Long"” means 

Dragon, representing the emperor, and has the color yellow. The blue fringe around the 

flag represents the Fairy Queen and is also the color of the ocean, where the Dragon 

dwells. “Tinh” is the stars in the sky as well as the color red. Red also stands for the 

South and for enthusiasm. Long Tinh Ky is the Dragon flag, with a red dot and blue 

fringe, symbolizing a people originating from the Dragon Lord Lac Long Quan and the 

Fairy Queen Au Co, located in the south near the tropic). 

 
Long Tinh Flag (1802-1885) 

* The yellow field represents the king and the ethnic Viet 

* The red dot signifies the South 

* The blue fringes signify the ocean and dragon's scales 



The Long Tinh flag originated during the reign of Emperor Gia Long, shortly after he 

unified the country and ascended the throne in 1802. However, in the early nineteenth 

century, the Nguyen Dynasty did not have diplomatic relations with Western nations 

and therefore the Long Tinh Ky was considered the “Emperor's Flag.” The emperor's 

flag differs from the national flag in that: 

1. The emperor's flag is the flag of the dynasty, and is raised wherever he is present. 

2. The national flag represents the entire nation and is displayed at all civil offices, not 

just at the imperial residence. 

In 1863, after Ambassador Phan Thanh Gian carried out Emperor Tu Duc’s order to 

visit France and observed the French saluting the Tricouleur Flag during their 

ceremonies, the idea of using the Long Tinh Ky as the “national flag" began. 

In 1885, as colonial France's desire to control Viet Nam became apparent and the 

Nguyen Court could no longer tolerate the mounting pressure of foreign invasion, 

Premier Ton That Thuyet ordered an attack on the French army. The attack failed and 

the capital city of Hue fell. Ton That Thuyet assisted Emperor Ham Nghi in their flight 

from the Imperial City to Quang Tri, then on to their military base of Tan Son, in the 

Truong Son mountain district, near the border of Laos, to continue the fight against the 

French. They carried with them the Long Tinh flag to signal the presence of Emperor 

Ham Nghi as well as to appeal to the people for support in the “Can Vuong” Movement 

(Can Vuong means to aid the emperor). Many patriots responded to the Can Vuong 

movement and rose up to revolt against the French from the south to the north; modern 

day history clearly documents the uprisings of such heroes as Phan Dinh Phung, Hoang 

Hoa Tham, Cao Thang, Nguyen Thien Thuat, etc.. They raised the Long Tinh flags at 

all command posts as well as at outposts to affirm their support for the Can Vuong 

initiative. (Excerpt from Viet Su Toan Thu, page 467: “From the Central to the Northern 

regions, the flags of the revolution were seen flying everywhere”). For this reason, 

world history books recorded the existence of the Long Tinh Ky beginning in 1885, 

although in truth it had already been in use as the emperor's flag since the beginning of 

the nineteenth century. 

2. Dai Nam National Flag 

Viet Nam as a country went through many name changes since its founding up until the 

beginning of the Nguyen Dynasty. From 1010, Emperor Ly Thai To established the Ly 

Dynasty and changed the country’s name from Dai Co Viet of Dinh Bo Linh’s era to 

Dai Viet. This name continued to be used through many dynasties; including the Tran, 

Ho, and Le Dynasties, until the end of the Tay Son Dynasty at the end of the nineteenth 

century. However, all of the Chinese dynasties never acknowledged Dai Viet as the 

country’s name, but continued to use “An Nam,” which implied a peacefully dominated 

southern country fully submitted to the Chinese. When Emperor Gia Long ascended the 

throne in 1802, he sent his ambassador to China for conferment and requested that Nam 

Viet be used as the country’s official name. However, the Qing Dynasty thought that the 

name Nam Viet was the country’s name since the time of Emperor Trieu Da in 207 

B.C.E. At that time, Nam Viet also included two large provinces of Quang Dong, Quang 



Tay and the island of Hai Nam. Since the A.D. era, the Chinese occupied these 

territories. Until the eighteenth century, Emperor Quang Trung, an undefeated 

Vietnamese warrior, considered asking the Qing to return these lands. However, he died 

at the age of 40, before succeeding in this mission. Therefore, when Emperor Gia Long 

unified the country and wanted to change the country’s name to Nam Viet, the Qing 

recalled the demands of Emperor Quang Trung and refused the request. However, in 

order to maintain diplomatic harmony, the Qing Court decided to switch the words, 

placing the word “Viet” before the word “Nam” so as not to confuse it with the old 

national name. As the result, Viet Nam became the country’s national name beginning 

in 1804. 

In 1820, Emperor Minh Mang succeeded his father to the throne and expanded Viet 

Nam to the west and to the south. He also sent his ambassador to China for bestowment 

and requested to change Viet Nam to Dai Nam, which means a large southern nation. 

The Qing Court did not officially agree to allow Emperor Minh Mang to change the 

national name to Dai Nam. 

However, when the Qing Dynasty was weakened two decades later, Emperor Minh 

Mang boldly decided to change the country’s name to Dai Nam and publicized this new 

name on February 15, 1839. This national name was used during the reign of Emperor 

Tu Duc throughout the reigns of successive emperors. Many of the renowned literary 

works during this time mentions the nation of Dai Nam. Evidence of this can be found 

in the volumes of “ Dai Nam Thuc Luc Chinh Bien” and “Dai Nam Nhat Thong Chi” 

by the national historian Quan of Emperor Tu Duc, containing all of the historical 

accounts from the reigns of preceding emperors. 

During this time the French, following the historical accounts of China, continued to 

refer to Viet Nam as “An Nam,” with the same hopes as the Chinese to “peacefully 

rule” the Vietnamese. In 1885, because Long Tinh flag followed Emperor Ham Nghi 

into hiding to resist the French, France did not agree for Emperor Dong Khanh to use 

Long Tinh Ky as the national flag. The court of Emperor Dong Khanh decided to design 

a new flag. This new flag, Dai Nam Ky, also contained a yellow field, with two red 

Chinese characters “Dai Nam,” the national name at that time. However, looking at the 

new flag, Chinese calligraphy scholars agreed that the characters used are not 

completely similar to the strokes in the Chinese characters for “Dai” and “Nam.” Thus, 

no one is able to assert that this flag is connected to the national name Dai Nam. 

 



 

Đại Nam Kỳ (1885-1890) 

* Yellow field 

* The two words Đại Nam in red & rotated in opposite directions by 90o 

The words "Dai" and "Nam" written in Chinese Han characters: 

 
After rotating the word "Dai" 90 o counter clockwise and the word "Nam" 90 o 

clockwise: 

 
One can see that the two characters “Dai” and “Nam” when rotated as above look very 

similar to the flag of Viet Nam during the years 1885-1890. However, the character on 

the left of the flag looks very similar to the character “Dai,” while the character on the 

right of the flag does not look completely like the character “Nam.” The reason for this 

might be due to the foreigners’ lack of proficiency in Chinese calligraphy, therefore 

missing a few strokes when transcribing the picture of the word “Nam” onto their 

websites. It is also possible that this was the intention of the Dong Khanh Court when 

creating this flag because Emperor Dong Khanh, who had a weak constitution and was 

lacking in independence, was enthroned by the French as a puppet emperor. Therefore, 

not wanting to offend neither the Qing nor the French protectorate, the Court decided to 

make this small change. 

 

3. The Yellow Flag Under Two Dynasties That Resisted French Occupation From 

1890-1920. 

Emperor Dong Khanh was on the throne for three years when he died from severe 

illness on December 12, 1888 at the age of 25. Because his children were too young, the 

Court decided to enthrone the son of the late Emperor Duc Duc, Prince Buu Lan, in 

1889, who then changed his name to Thanh Thai. 

Emperor Thanh Thai was a very intelligent emperor, eager to learn at a very young age, 

but possessed an ideal for national autonomy and national reform. He liked to find 

opportunities to mingle with the people, often leaving the walls of the imperial palace, 

pretending to go hunting or on excursions, sometimes even pretending to be insane, to 

try to make contact with people with revolutionary ideals. 

Prior to this time, during the reign of Emperor Hiep Hoa, in August of 1883, the French 

attacked and pushed their control to the port of Thuan An and delivered an ultimatum 

demanding that the Imperial Court sign a Peace Treaty. This treaty acknowledged that 



the Southern region to be a colony of France, while the Central and Northern regions 

would become French protectorates (meaning the loss of sovereignty in international 

relations and the national military.) From this time until 1945, Viet Nam was no longer 

a unified nation. 

From his interaction with patriotic intellectuals outside the palace, Emperor Thanh Thai 

was able to understand and sympathize with the people’s discontent. Consequently, not 

only did he refuse to satisfy the demands of the dominating government, but also 

utilized many honest and virtuous talents like Ngo Dinh Kha and Nguyen Huu Bai, with 

the hope of restoring and reforming the country. In 1890, the Emperor passed a decree, 

changing the flag with Chinese characters to a new flag. The yellow flag with three red 

stripes was created and used for the first time as the national flag.  

 

 
 

Đại Nam National Flag (1890-1920) 

 

* Yellow field 

* Three equal red stripes signify the indivisible North, Central, and South 

It should be noted that the yellow flag with three red stripes (called The Yellow Flag for 

short) is the first true “national flag” of the Vietnamese people for it reflects the 

aspiration and hope of the people, not just the emperors, for independence and 

unification of the Viet nation. 

The creation of this new national flag was significant for many reasons: 

1. It represented the will to struggle of the Vietnamese, rejecting the Quy Mui "Peace 

Treaty" and the “divide to govern” policy of the colonial French, which had led to a 

French-colonized Southern state and French-protected Central and Northern regions. 
 

2. It affirmed the unification of Dai Nam’s territory; all three regions having similar 

political positions without distinction, within the “yellow” foundation of the Viet 

people- a people who reside in the southern region. 
 

3. It inspired the spirit of love for “country and people,” by breaking off all associations 

with the Chinese characters, as well as separating from the protective power of the 

French and discontinuing to pay tribute to the Chinese. 
 



Furthermore, the Yellow Flag was also called the flag of the “nation.” Therefore, the 

words “nation” and "nationalist" existed since the late nineteenth century, as opposed to 

the word “colony" and "colonist,” long before they were used again in the Mid- 

Twentieth Century to be opposite the word “communist”. 
 

That national flag lasted throughout the reign of Emperor Thanh Thai. In 1907, due to 

his strong and resistive character, refusing to be a puppet emperor and disobeying 

French demands, Emperor Thanh Thai was disgraced and decried by the French, who 

claimed that he was “psychologically insane.” He was then dethroned and sent to the 

confines at Vung Tau. Taking the name Duy Tan, Prince Vinh San was crowned by the 

Imperial Court. Like his father, Emperor Duy Tan was still very young, but showed 

great courage and love for his country. He insisted on keeping the Yellow Flag as the 

national flag. For this reason, the national flag remained until Emperor Duy Tan himself 

was also condemned for participating in the anti-French revolution and was exiled to the 

African island of Reunion with his father in 1916. 
 

Note: The document about the existence of the Yellow Flag since 1890-1920 can be 

found on the Worldstatesmen website. The owner of this domain is Ben Cahoon, a 

University of Connecticut graduate. To find out more about Mr. Cahoon, please 

visit:http://www.worldstatesmen.org 

OR http://www..worldstatesmen.org/Vietnam.html 
 

Worldstatesmen is a huge website, containing the political history of almost all the 

nations in the world, including Viet Nam. With the collaboration of many renowned 

literary professors, the information contained in this website is vast and quite accurate, 

particularly pertaining to many aspects of Viet Nam, such as the various dynasties, and 

the lives of officials under the French protection, etc. 

The author of this article thinks that aside from using historical documents, historians 

need to consider and analyze the historical accounts that sometimes can be 

contradictory. They need to compare all existing events of that time to find the most 

logical data, while keeping in mind that all things are caused by something; nothing 

happened naturally. Likewise, the history of Viet Nam from thousands of years ago was 

written by historians of respective periods. Each person wrote from a different 

perspective, which also differed from the history written by the Chinese (i.e. The 

History by Tu Ma Thien). The later historians used the accounts of the preceding 

historians for their own research, sometimes adding new discoveries. This is the 

innovation of history. Innovation is discovering new data based on old data, which is 

different from invention or fabrication. All the history series written most recently by 

the historian Pham Van Son are very dense, containing many new and interesting details 

that are not found anywhere else, and is a good example of using innovative approaches. 

After comparing all the historical literature and considering the knowledge and sincerity 

of Ben Cahoon, this author does not think that the writer of the website fabricated the 

existence of the Yellow Flag from 1890-1920 or that of the Dai Nam flag with the 

Chinese characters rotated by 90 degrees. Obviously, Ben Cahoon used data from many 

http://www.worldstatesmen.org/
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documents, archives and libraries from France and the U.S., but did not name any 

specific documents. As for the flag of Dai Nam, he also failed to explain its origin or to 

describe it (perhaps due to the lack of knowledge of Chinese). This causes much 

confusion, as no one has been able to ascertain what the flag was. Only after much 

testing and trying to rotate the characters “Dai” and “Nam” did the author discover the 

profound intention of the predecessors of the Nguyen Dynasty. 

In the spirit of respecting the historical documents and literature by respected elderly 

scholars, the author was initially skeptical of the report that the Yellow Flag existed 

since 1890 because no other Viet history literature containing this detail had been found. 

However, the author later found this account to be reasonable when examining the 

period in which our country was forced to sign the treaties of 1883 and 1884, making 

the Southern province a French colony. Following that, France exiled emperors Thanh 

Thai and Duy Tan for their effort in trying to unify the territory. These facts very much 

agree with the significance of the Yellow Flag. 

The above is the author’s selection and comparison that lead to the conclusion that the 

information presented by Worldstatesmen is accurate and trustworthy. However, readers 

are encouraged to present different sources and analysis for rebuttal if they are not 

satisfied with the Worldstatesmen's documents. 

 

4. The Flags of the North, Central and South Regions During French Colonization 

of the South. 

 

After Emperors Thanh Thai and Duy Tan were exiled to Africa, the son of the late 

Emperor Dong Khanh ascended the throne. Like his father, Emperor Khai Dinh was 

also a puppet emperor, known for fawning Westerners. In 1920, obeying the French, 

Khai Dinh issued a decree to change the national flag. Consequently, the Yellow Flag, 

which signified the three unified regions, was replaced by a yellow flag with one red 

horizontal stripe, to symbolize two regions of North and Central of the Hue Court only 

(the Southern region was a French Colony and had its own flag). 

 
 

Long Tinh Ky (1920 - 10 Mar, 1945) 
 



* Yellow field - One large red stripe 

* This flag only represents theNorth Central regions 

* Ignaugurated on March 10, 1945, which was the end of the French protectorate 

This yellow flag with one red stripe was also called the “Long Tinh” flag because it was 

transformed from the original Long Tinh flag of the Nguyen Dynasty. The yellow 

background was rectangular, similar to other national flags. The red circle was stretched 

into the horizontal stripe in the center of the flag. The blue fringe was taken away. This 

new flag symbolized a country with only north and central regions under the French 

protection. It remained throughout the reign of Emperor Khai Dinh and into the time of 

Emperor Bao Dai, following the death of Emperor Khai Dinh in 1925. After ascending 

the throne at the beginning of 1926 at age 12, Emperor Bao Dai deferred all authority to 

the “Regent Council” under the guidance of the French Protectorate Governor. He then 

returned to Paris to complete his studies until 1932 before returning to assume power. 

The Long Tinh flag continued to be used to represent the Hue Imperial Court, which 

only had ruling jurisdiction over the North and Central regions, under the protectorate of 

France. 
 

5. Colonized Nam Ky Flag (The South was a French Colony) 
 

Meanwhile, since 1923, the South became an official French colony, “Nam Ky Quoc,” 

with its own government, military, and a “national flag” that was different from Long 

Tinh flag. The flag of the colonized Nam Ky had a yellow background with the 

Tricouleur of the “modeled nation” France on the upper left hand corner, pictured 

below. 

 
 

The flag of Colonist South Vietnam (1923 - Mar 10, 1945) 
 

* Yellow field 

* On the upperleft corner is the French Ttricolor flag of blue, white and red 

* On March 10, 1945 Japan overthrew the French 

This flag lasted until March 10, 1945 when Japan overthrew the French in Indochina. 
 

6. The Long Tinh Imperial Flag during Japanese Occupation, from March 11, 

1945- August 1945 
 



One day after Japan overthrew France, Emperor Bao Dai took the throne in Hue on 

March 11, 1945 to announce the abolishment of the treaties of 1883 and 1884. Viet Nam 

was unified and independent, with a modern monarchy similar to a few western nations. 

Emperor Bao Dai entrusted the scholar Tran Trong Kim with the task of establishing a 

government. Then, he declared Long Tinh flag to be used as the emperor’s flag once 

again, and only raised at the imperial capital of Hue or carried to places where the 

emperor visited. The Long Tinh Imperial flag was similar to the Long Tinh National 

Flag during French protection, but the yellow field was darker and the red stripe was 

narrowed to about 1/3 of the flag’s height, corresponding to the Que Ly flag of the Tran 

Trong Kim government. 
 

 
 

Long Tinh Imperial Flag (Mar 11 - Aug 30, 1945) 

* Yellow field, 

* Red stripein center, equals 1/3 the width 

* Mar 11, 1945: Bảo Đạideclared Vietnam independent 

* Long Tinh Flag was designated Imperial Flag 

* Aug 30, 1945: Bảo Đại resigned from his throne. 
 

7. Viet Nam’s Que Ly Flag during Japanese Occupation of Indochina. 
 

To signify the monarchical nation, Bao Dai signed a decree, accepting the proposal of 

Prime Minister Tran Trong Kim to retake the national name of Viet Nam that was 

granted by the Qing Dynasty during the reign of Emperor Gia Long, and to create a new 

national flag. This flag has a yellow field similar to the Long Tinh Emperor flag, with 

the red stripe being divided into three equal horizontal stripes; the middle stripe being 

disconnected, similar to the hexagram Que Ly of the Ba Gua Octagon. 

There is no literature documenting the scholar Tran Trong Kim’s explanation of the Que 

Ly Flag’s significance. However, in the article titled, “Quoc Ky va Quoc Ca Viet Nam,” 

(Vietnamese National Flag and Anthem) the late professor Nguyen Ngoc Huy had 

written: 
 

“Ly is a side of the Ba Gua. Similar to the color red, it represents the South. In the past 

culture of Viet Nam and China, red was the essence of heat, representing the sun or 

fire; Que Ly also stands for the sun, fire, light, enthusiasm, and socially, it stands for 



civilization. In appearance, the Que Ly flag of the Tran Trong Kim government 

consisted of one continuous red stripe, one disconnected red stripe, and finally one 

continuous red stripe. Therefore, appearing within the Que Ly is a yellow background, 

consisting of two horizontal stripes and one yellow vertical stripe connecting the two 

horizontal stripes. In Chinese literature, this character is the word “Cong” [literally, 

labor]. Cong is used within words like “cong nhan” [worker],” or “cong nghe” 

[handicraft] to mean the artisan and the trade of transforming available resources to 

benefit humanity. So, besides signifying a brilliant civilization, Que Ly also meant to 

praise the Vietnamese people for their diligence and skills in the manufacturing trade.” 

Documents from the Co So Viet Toc Paris (Vietnamese Ethnic Foundation in Paris) 

wrote: 

“Based on the I-Ching (Kinh Dich) (Eastern Science on the law of transformation of all 

things) the Que Ly is the Fire essence located in the South. Accordingly, the word Ly 

has to signify the red color of fire. The shape of the flag symbolizes the territory, hence 

it must be square (the round heaven and square earth); is now made in the shape of the 

rectangle in accordance with international agreement. Consequently, the flag with Que 

Ly implies the position of a southern nation, that is, the Nam country. Who is the master 

of the Nam country? The color yellow expanding throughout the flag, formerly Hoang 

Dia [literally, Emperor’s Territory], and now called the yellow field, implies the 

Vietnamese people as the master of this land.”  

 
 

Que Ly Flag during the Japanese occupation (11 Mar - 5 Sep, 1945)  
 

* Yellow field, three red stripes with the middle one broken up into. The whole oicture 

resembles the Que Ly Hexagram of the Ba Gua Octagon  

* It was the official national flag during the Japanese occupation parralel to the Long 

Tinh Imperial Flag 

Thus, the significance of the Que Ly Flag is the independence and unification of all 

three regions into one body, under a monarchy. However, in reality, the government of 

Tran Trong Kim was only given jurisdiction by the Japanese over the Central and 

Northern regions. South Viet Nam, after freeing itself from French domination was then 

dependent on the Japanese. 

Although the Que Ly Flag carried great significance, it was criticized by many that it 

“depended on the I-Ching, meaning it was still influenced by the Chinese Han culture.” 



This flag was compared to the Dai Nam flag with the Han characters of Emperor Dong 

Khanh’s reign, near the end of the nineteenth century. 
 

8. The Red Flag with Red Star of the Provisional Revolutionary Government of the 

“Socialist Republic of Viet Nam.” 
 

The two nuclear bombs the United States dropped on Japan’s territory on September 6, 

1945 caused Japan to unconditionally surrender to the Allies. This resulted in a political 

chaos never witnessed before in Viet Nam, throughout the month of August. Many 

revolutionary groups continuously organized protests to demand independence.. The 

Tran Trong Kim Administration was regarded as a “Japan-friendly government,” with 

whom no one wanted to cooperate. Prime Minister Tran Trong Kim had to resign. In the 

midst of this chaos, the Vietnamese Independent League of the Allies, called the Viet 

Minh for short, established “the Provisional Revolutionary Government” of the 

“Democratic Republic of Viet Nam,” with Ho Chi Minh as Chairman. Owning to their 

cunning strategies and tactics, the Viet Minh were able to gain control of the country 

after the following events: 
 

- On August 19, 1945 in Hanoi, the Viet Minh organized a protest in front of the French 

Resident Superior Compound (Toa Kham Su) and “seized government” in front of 

millions of people in Hanoi. 
 

- On August 22, 1945 in Thuan Hoa, the Viet Minh lowered the Que Ly flag in front of 

the Administrative Office of the Tran Trong Kim government, and raised the Red Flag 

of the Viet Minh. 
 

- On August 24, 1945 in Saigon, the Viet Minh convinced all the revolutionary 

organizations to give them the rights to “receive Japanese fire-arms” and established the 

“Provisional Administrative Committee.” 
 

- On August 30, 1945 in Hue, in Emperor Bao Dai’s Abdication Ceremony witnessed 

by thousands of Vietnamese, the Viet Minh received the Emperor’s official seal, then 

lowered the Long Tinh flag and raised the Red Flag, officially ending the monarchy in 

Viet Nam. 
 

- On September 2, 1945 at Ba Dinh Square in Hanoi, witnessed by thousands of people, 

Ho Chi Minh read the “Declaration of Independence” of the “Democratic Republic of 

Viet Nam,” and introduced the constituents of the “Provisional Revolutionary 

Government,” including all members of the Indochinese Communist Party or its 

affiliates. Particularly Ho Chi Minh, previously unknown to everyone, was recognized 

as Nguyen Ai Quoc or Ly Thuy, member of the Communist Party. 

The condition of the country after September 2, 1945 can be summarized as follows: 
 

- On September 5, 1945 in Hanoi, Ho Chi Minh signed a decree to abolish the Que Ly 

flag and to use the Red Flag of the Viet Minh as the “national flag,” officially ending 

the Que Ly flag’s existence. 



 

-On January 6, 1946, the Ho Chi Minh government organized the election of the 

“National Assembly,” resulting in the Viet Minh gaining a great majority of the total 

356 representatives. Soon after, the National Assembly gathered for the first time on 

March 2, 1946 and recognized the Red Flag as the national flag. 
 

-On February 20, 1946, the people of Hanoi rallied to protest the election results citing 

evidence of fraud, criticizing the Ho Chi Minh government and requesting that the 

former Emperor Bao Dai take control to unify the people. 
 

-On March 2, 1946 under the pressure of the people and with the threat of French re-

domination, Ho Chi Minh established a new cabinet, called the “Allied Resistance 

Government,” consisting of party members from various national revolutionary 

organizations such Nguyen Hai Than, Huynh Thuc Khang, Nguyen Truong Tam, etc. 

The former Emperor Bao Dai was invited to be the “Supreme Advisor.” After about half 

a year, the union state disintegrated due to repeated secret persecutions of the Viet Nam 

Quoc Dan Dang (Vietnamese Nationalist Party), which was exposed in public since July 

12, 1946. 
 

- Throughout 1946, the French Army gradually gained advantage in battles with the 

Viet Minh Army. On December 20, 1946, when France conquered the Government 

Central Office "Bac Bo Phu" in Hanoi, Ho Chi Minh withdrew to his jungle hideouts. 

Gradually, the French occupied and controlled populous cities, counties, and villages, 

while the Viet Minh hid in the countryside. As a result, the Viet Minh’s Red Flag lost its 

status as the “national flag” from December 20, 1946, the day the French occupied Bac 

Bo Phu, until July 20, 1954 when the country was divided into two halves and the Viet 

Minh returned to control of North Viet Nam, north of the 17th. 
 

The Việt Minh (5 Sep, 1945 - 20 Dec, 1946)  
 

* Red fieldYellow star, the star sides are curvy.  

* Sep 5, 1945: Ho Chi Minh signed a decree No. 5 for replacing the Que Ly Flag with 

the Viet Minh flag as a nationa flag.  

* Dec 20, 1946: Viet Minh widthdrew in to jungly hideouts, so the flag lost its status a a 

National flag.   
 

9. The Yellow Flag with Blue Stripes of the Provisional Government of the 

“Republic of South Viet Nam” 

After disarming the Japanese, the British officially gave France administrative control 

of South Viet Nam below the 16th parallel on September 9, 1945. Then, France reversed 

its position, re-establishing the “French Indochina Union.” On June 1, 1946 the 

“Republic of South Viet Nam” was born, with Doctor Nguyen Van Thinh as President. 

The flag of the “Republic of South Viet Nam” had a yellow field and three blue 

horizontal stripes in the center; alternating between the blue stripes are two white 

stripes. The three horizontal stripes stood for the three parts of Viet, Cambodia and Laos 



within the French Indochina Union, living peacefully and prosperously (blue and white). 

The era of the dominated South existed for two years before ending with the 

establishment of the Viet nation, with the former Emperor Bao Dai as Head of State 

beginning June 2, 1946.. 
 

 
Republic of South Nation ( Jun 1, 1946 - Jun2, 1948) 
 

* Jun 1, 1946: Republic South Nation of the Indochinese United States. 

* Yellow field with three blue stripes and two white stripes in the miđle 

* June 2, 1948: Bảo Đại establish Việt Nam Nation within the French union, unifying 

three regions.. 
 

10. The Yellow Flag with Three Red Stripes of “Viet Nam Nation” and the 

“Republic of Viet Nam” 
 

In Hanoi, after the Viet Minh withdrew to hideout to continue the French Resistance, 

the administration of the Central and Northern regions temporarily fell under French 

control. Following that, former Emperor Bao Dai was invited by many revolutionary 

parties as well as by the French to command the country as “Chief of State.” He asked 

that France grant Viet Nam independence and unification of the North, Central and 

South. He then established the “Vietnamese Provisional Grand Central Government,” 

appointing General Nguyen Van Xuan as Prime Minister to command the country and 

negotiate with France. Subsequently, the Council of Representatives of the South Viet 

Nam Government of the "Republic of South Viet Nam" sent its letter to recognize the 

Grand Central Government, accepting true independence and unification of all three 

regions. On June 2, 1948 the Nguyen Van Xuan Administration introduced to the 

French Allies the Vietnamese National Flag and National Anthem that are to be applied 

to all three regions of North, Central and South. 

The new National Flag also has a yellow field with three horizontal red stripes, like that 

of the Dai Nam Quoc flag from 1890- 1920. The difference, however, is that this was 

the first time the Yellow Flag was officially used for the nation of “Viet Nam,” now no 

longer belonging to the Nguyen dynasty or any other monarchy. 

In discussing the origin of the new regime’s Yellow Flag, the late Professor Nguyen 

Ngoc Huy reported that this flag was drawn by “ a famous artist named Le Van De 

during World War II, and was selected by the former Emperor Bao Dai from many 



drawings presented to him in a meeting in Hong Kong in 1948.” However, a few 

sources indicated that it was not by coincidence that Bao Dai chose this flag, nor by 

reason that the Yellow Flag was “beautiful and meaningful.” The chief reason was the 

Le artist re-drew a national flag that had existed in the country 50 years ago, throughout 

the reigns of the two patriotic emperors Thanh Thai and Duy Tan. This fact was clearly 

explained in section 3. 

 
 

National Flag of Vietnam Nation (2 Jun, 1948 - 20 Jul, 1954)  

* June 2-48: The Grand Central Government used the same flag of the Đại Nam Nation 

in 1890-1920  

* July 20-54: The country was divided in tworegions by the Geneve Agreement. Since 

then the Yellow flagwas used as a national flagof the Republic of Việt Nam until April 

30, 1975 

In 1948, Bao Dai did not want to re-use the Long Tinh Flag because it was a 

monarchical emperor’s flag, which he himself had terminated in August 1945. An 

emperor who was willing to do away with the monarchy for the sake of independence 

and unification of his country, Bao Dai had to know the origin of the Yellow Flag. 

Besides, other important historical details also contributed to the final selection of the 

Yellow Flag: the tragic death of Prince Vinh San (former Emperor Duy Tan) in Africa 

at the end 1945 and the presence of former Emperor Thanh Thai, father of Duy Tan, in 

Saigon since 1947. The Yellow Flag was used as the first national flag during the reigns 

of these two emperors. Both were the soul of the anti-French movement at the beginning 

of the 20th century, which had resulted in the execution of Viet Nam Quang Phuc Hoi 

leaders like the brave Thai Phien and Tran Cao Van in 1916 and the exile of these two 

patriotic emperors to Africa. In 1942, Prince Vinh San joined the French Army (of De 

Gaulle) and was promoted to the rank of Lieutenant, Battalion Commander. When 

World War II ended, General De Gaulle returned home to resume command, and had 

plans to allow Vinh San to return to Viet Nam. However, it was reported to De Gaulle 

that Vinh San had always meditated independence and unification of all regions for Viet 

Nam.. Consequently, in a meeting with De Gaulle on December 14, 1945, he was 

reprimanded and stripped of all ranks. During that time, Vinh San had confided to a 

close friend that he feared he would be hurt. On December 24, 1945, he was sent back 

to Reunion Island. Two days later, he died in a plane crash in Central Africa. The 

suspicious death of the former Emperor Duy Tan had caused the Vietnamese public 



much anguish and bereavement. In 1947, France allowed his father, former Emperor 

Thanh Thai, age 68 at the time, back to Saigon, under the condition that he would not 

hold any political position. Still, the presence of former Emperor Thanh Thai, along 

with the death of former Emperor Duy Tan, obviously awakened a desire to honor the 

dreams of these two emperors. Without a doubt, Bao Dai had visited his beloved 

Emperor and consulted him in the selection of the Yellow Flag as the national flag. 

However, he could not expose this fact for it would violate De Gaulle’s condition for 

allowing former Emperor Thanh Thai back in Viet Nam, which was to not participate in 

any political matters. The news that the Yellow Flag was drawn by the artist Le Van De, 

without mentioning the existence of this flag 50 years earlier was intentional. It was to 

protect the well being of Emperor Thanh Thai. For this reason, the fact that Chief of 

State Bao Dai chose the Yellow Flag of the French resistance era as the national flag for 

the new regime was a brilliant decision, in accordance with just causes. 

In 1955, Premier Ngô Đình Diệm called for a people resolution to establish the First 

Republic of Vietnam. Respecting the heroic anti-French mission of the Yellow Flag, the 

new congress continued to used the Yellow Flag as the National Flag. The 1963 coup-

d'etat replaced the First Republic regime with the Second Republic of Vietnam, but the 

Yellow Flag remained as the Nationa Flag until the South was invaded by the North in 

1975. 
 

11. The Red Flag of the “Democratic Republic of Viet Nam” and the “Socialist 

Republic of Viet Nam” 

In 1954, the Geneva Accords were signed, dividing the nation in two. The territory 

north of the 17th parallel (at the border of Quang Tri and Quang Binh) was under the 

control of the Viet Minh. Fully recognized by this time as a Vietnamese Communist 

Party (VCP), the Viet Minh returned to Hanoi and re-established the Democratic 

Republic of Viet Nam. The flag used as the “national flag” of the North remained red 

with a yellow star, called “Hong Ky” or Red Flag. However, all the edges of the star are 

no longer curved like that of the Viet Minh, but are drawn straight. According to the 

websites of the VCP, especially 

http://www.sfc.keio.ac.jp/apd/minh/flag_emblem_anthem.html , the Red Flag was 

drawn by Nguyen Huu Tien and appeared in the South for the first time on November 

23, 1940. "Viet Nam Nien Bieu" - The Vietnamese Directory 1939-1975 by Chinh Dao 

also documented “the first time the Communists used the Red Flag with the yellow star 

as a symbol flag” in the “general uprising" on November 23, lasting until the beginning 

of December 1940. The “general uprising” was ordered by the Indochinese Communist 

Party at Saigon, Gia Dinh (11/23) and at a number of provinces in the south such as Can 

Tho, Cho Lon, Soc Trang (11/24), My Tho, Vinh Long, Tan An (11/23), Long Xuyen, 

and Kien An (11/30). The Communist uprising was repressed by the French, with 

thousands of members imprisoned and 106 leaders of the Communist Party executed. 

This event showed that the Red Flag was originally the flag of the Indochinese 

Communist Party, before it was altered and used as the flag of Viet Minh. 

 

http://www.sfc.keio.ac.jp/apd/minh/flag_emblem_anthem.html


The Red Flag of North Vietnam before 1976 and currently flag of the Socialist 

Democratic Vietnam sinceJul 20, 1954  

* Similar to the Viet Minh flag, but had straight edges to resemble the flags of Soviet 

Union and China  

* It was the flag of the Indochinese flag first appeared on Nov 23, 1940 in its uprising in 

the South Region.  

* July 1976, the country was unified, the Red flag has been used as theregime's national 

flag. 
 

12. The Flag of the "National Liberation Front of South Vietnam" 

On April 30, 1975 the North seized control of the South. Within the first few months, to 

manipulate south Vietnamese people, the Vietnamese Communist Party (VCP) directed 

its puppet organization, “The National Liberation Front of South Viet Nam,” to 

establish a “Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Viet 

Nam.”, which created a new “national flag,” consisting of a red top half, a blue bottom 

half, and a centered yellow star similar to that of the North Vietnam’s flag. On July 2, 

1976, the VCP unified the two regions to form the “Socialist Republic of Viet Nam” 

(SRVN), discarded the Liberation Front flag, and used the Red flag as the national flag 

for the whole country. It has lasted until this day. 

 

The flag of National Liberation Front of South VN Apr 30, 1975 - Jul 2, 1976  

* Similar to the North Vietnam flag,but the bottom half is blue  

* Was discared in 1976when the two reunited. 

It should be noted that the SRVN’s Red Flag follows very closely the format of the “red 

flags” of the Soviet Union and the Republic of China, that is to say all share the same 

red background and contain yellow stars. The Soviet Union’s flag is red; the upper left 

corner contains a sickle, hammer and a star outlined in yellow. The VCP’s flag has a red 

field with the yellow star, similar to that of the Soviet Union. The flag of the Republic 

of China is also red and in its upper left corner contains a big yellow star and four 

smaller yellow stars forming an arc to the right of the big star. There have been two 

conflicting explanations for the stars. The first describes that the large star is the 

Chinese Communist Part, and the four little stars represent four major classes of the 

society: workers, peasants, petty bourgeoisie, and the patriotic capitalists. In the second, 

the big star signifies the Han people, the majority race, and the four little stars are 

minorities of Manchu, Tibetian, Mongolian, and Hui [or Muslim]. Both concepts have 

illogical elements. In the first explanation, the CCP has members of all of the classes 

and the military represents the largest group but is not mentioned. In the second, the 

four named races are small, as compared to a larger one, Zhuang. Also, at the time the 

flag was used, Tibet was still an independent nation. The author of this article believes 

that the CCP flag represents the CCP's ambition. The large star represents China, while 

the four little stars are its vassals: Korea, Viet Nam, Laos, and Cambodia (not including 

Taiwan and Tibet, which are regarded as China’s territories). So, in contrast to the 



symbol of independence and unity of the Yellow Flag, the Red Flag signifies “Viet Nam 

is one of many vassals within the Communist block.” 

 

 

The flags of VCP and government 

13. The Yellow Flag of the “Communities of Vietnamese Overseas” 

From April 30, 1975 to present, millions of Vietnamese have sought many ways to 

leave the country, not wanting to live under the Vietnamese Communist regime. Within 

the last three decades, in all the free countries in the world, the Yellow Flag has always 

been used to represent the Vietnamese people in all celebrations and meetings. From the 

Tet celebration to the commemoration of April 30th, the Yellow Flag is always raised; 

regardless of the organizing committee’s political affiliation or social organization.  
 

 
 

Yellow Flag of overseasVietnamese community Since 1954 to this day  
 

* Similar to the Flag of:  

- The Resistance Dai Nam Flag 1890-1920  

- The Vietnam Nation Flag 1948-1955  

- The First Republic Of Vietnam Flag 1955-1963  

- The Second Republic Of Vietnam Flag 1963-1975 

Following are a few examples of thousands of similar scenes overseas within the last 

three decades, where the Yellow Flag has always been considered the symbol of the 

country and people of Viet Nam. 
 

  

Frankfurt-Germany-June30-2003            Oakland-USA-June28-2003 



  

left: New York, Cultural Parade, 2000 

right: Sydney 2-12-2003:  

Over 12,000 protesters rallied  

against SBS TV which transmitted  

directly Thoi Su program from Vietnam 
 

III. Analysis of The “Just Cause” of Yellow Flag and Red Flag 

1. The Legitimacy of the Yellow Flag 
 

Recently in the United States, the Yellow Flag has been recognized by council members 

of many cities, counties and states as the “Freedom and Heritage Flag of the Vietnamese 

Community.” The movement of “honoring the Yellow Flag” was initiated and has 

succeeded due to the strong belief of many overseas Vietnamese that the Yellow Flag is 

the only true “national flag” of the Viet nation. For this reason, this movement has been 

supported by the people, organizations, and social elites of Viet Nam, and most active is 

the Vietnamese-American Political Action Committee (VPAC). 

In response, the Hanoi government has zealously counteracted this movement by 

sending diplomats to many council members, asking that the resolutions for the Yellow 

Flag be withdrawn. The reasons used by the Foreign Department of the Socialist 

Republic of Viet Nam (SRVN) in their appeal can be summarized as follows: “The 

Yellow Flag ceased to exist along with theformer Republic of Viet Nam; therefore, it can 

not be honored or raised at public institutions in any country.” 

Based on that argument, the SRVN has failed to consider history and international laws 

and to understand the following: 

The Yellow Flag was not only used during the Republic of South Viet Nam era, but it 

was also used as the national flag during earlier regimes. For example, during the era of 

French colonization, South Viet Nam was forced to use the French Tricolor as the 

national flag and to sing the French national anthem. However, the Viet people refused 

to comply and fought endlessly to rid the country of the colonial regime and reinstated 

the Yellow Flag as the national flag. 

The SRVN Administration does not represent the community of Vietnamese overseas in 

law or in morale. It can only have the right to ask the U.S. Federal Government to 

respect the Red flag during diplomatic meetings. Furthermore, the United States 

Constitution does not allow the Federal Government to force its people or any local 

public institutions to honor actions that they do not accept, especially in regards to 

politics and thoughts. 



The act of honoring the Yellow Flag affirms the Viet people’s indomitable spirit, and 

their love for independence, freedom and democracy, which was clearly displayed 

during the resistance against colonial France. These ideals are nobler than the existence 

of any regime, and should be understood by the Viet people, without discriminating 

political affiliations, be it nationalism or communism. Therefore, the Yellow flag, which 

was not created by the Republic of South Viet Nam, cannot be eliminated just because 

the regime ceased to exist. 

Another argument used by members of the Hanoi’s Administration in their appeal for 

the withdrawal of resolutions regarding the Yellow Flag: “The overseas Vietnamese 

community conspires to prevent the Red flag’s appearance in foreign nations and wants 

to restore the Republic of Viet Nam regime, recreating a war that had passed thirty 

years ago.” 

The fact that the Vietnamese overseas only want to recognize the Yellow Flag, not the 

Red Flag, by publicly rejecting the Red Flag for many decades cannot be classified as 

“conspiracy” since it involves no secrecy or concealment. During all social gatherings 

such as Tet festivals, Quoc To Hung Vuong Commemoration Ceremonies, opening 

ceremonies, and commemorations of 4-30-1975, the Vietnamese throughout the world 

have always openly and proudly saluted the Yellow Flag. Recently, on December 2003, 

over twelve thousand Vietnamese weathered the rain in Australia, carrying both the 

Yellow Flags and the flags of Australia to protest SBS TV for directly transmitting 

“Current Events” news broadcasts from Hanoi. This action clearly indicated that the 

Viet people everywhere strongly share the same belief and are unified in their quest to 

protect the Yellow Flag, refusing to recognize the Red Flag. Similarly, in the highly 

publicized event of Tran Van Truong wanting to display the Red Flag in southern 

California a few years ago, an uproar of protest from the Vietnamese community was 

seen, clearly showing the people’s wish not to recognize the Red Flag. To the 

Vietnamese people overseas, the Red Flag represents the dependency on an antiquated 

communist ideal, which is anti-people and is a satellite of Communist China 

Although the Republic of South Viet Nam regime that existed before 1975 was many 

times more democratic than the current SRVN regime, no one wants to “restore” that 

regime. The majority of the Viet people, especially the younger generations of 

Vietnamese, only hope to see a government that is just, humane, democratic and 

independent; one that places the interests of its people over the interests of the Party. 

One that truly cares for the happiness of its people, not one that is self-serving and is 

only interested in enriching the lives of the ruling powers. All the Viet people inside and 

outside the country, with the exception of the high ranking members of the Communist 

Party, recognize that the existing government does not serve the needs and interests of 

its people, and is in dire need of change. Therefore, a wish for change in governmental 

policies is a legitimate and rightful wish 

Interestingly, if there were to be an open referendum inside Viet Nam, which truly 

allows the people to freely vote their choice without fear of retribution, the Red Flag is 



sure to be eliminated and replaced by the Yellow Flag immediately. This certain reality 

poses a grave threat to the existing regime! 

Due to the lack of accurate and reliable historical documents, the search for true 

historical events within the 1940’s has become very necessary. It is important for the 

younger generations of Vietnamese inside and outside the country, as well as the 

younger members of the Communist Party, to understand the events of the past, in order 

to cease the Yellow Flag abolition campaign. Instead, it is more desirable for all to 

collaborate in trying to protect and maintain the noble traditions of Viet Nam 
 

2. The “Anti-People” Nature of the Red flag. 

From the beginning of the Twentieth Century until the 1940’s, the world went through 

many changes due to the events of WWI and WWII. In Viet Nam, Hoang Hoa Tham, a 

well-known anti-French leader who responded to the Can Vuong Movement of Emperor 

Ham Nghi, was assassinated in 1913. Following this event was the exile of Emperor 

Duy Tan and Emperor Thanh Thai to Africa for their love of country and people. With 

Emperor Khai Dinh’s willingness to be a puppet emperor, and openly favoring the 

French, the “Can Vuong” (rescue the Emperor) Movement slowly faded. Consequently, 

many revolutionary groups began to form, aiming to reclaim the country for the people, 

instead of aiding the emperor to restore the Nguyen Dynasty. Most well-known and 

longest-running was the Vietnamese Nationalist Party (Viet Nam Quoc Dan Dang, 

VNQDD). In 1930, Party leader Nguyen Thai Hoc and twelve members were captured 

and guillotined. The remaining VNQDD members, with Mr. Vu Hong Khanh as the 

new party leader, went through a rough and trying period due to the persistent French-

led manhunt. Soon after, the Indochinese Communist Party (ICP), led by Nguyen Sinh 

Cung, was organized which secretly and quickly grew in membership 

On August 1934, the VNQDD merged with the ICP and a number of revolutionary 

members such as Nguyen Hai Than and Ho Hoc Lam to form the League for the 

Independence of Viet Nam (Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi), called the Viet Minh 

for short. However, at the end of 1935, the VNQDD withdrew from the League for the 

Independence of Viet Nam due to the corruption of the Viet Minh by the Communists. 

From then on, Viet Minh became a façade for the ICP. 

WWII began toward the end of the 1930’s and subsequently spread to Asia. Seizing 

opportunities amidst the chaos, many revolutionary parties emerged such as the Dai Viet 

Nationalist Party (Dai Viet Quoc Dan Dang, DVQDD, led by Truong Tu Anh), Dai Viet 

Dan Chinh (led by Nguyen Tuong Tam), Vietnamese for National Liberation of the 

Allies (led by Cuong De), Dai Viet Duy Dan (led by Ly Dong A), along with a number 

of smaller parties. Eventually, all of these parties merged with the Viet Minh to form a 

new party, known as Viet Nam Cach Mang Dong Minh Hoi, called the Viet Cach for 

short, and led by Nguyen Hai Than, Truong Boi Cong, and Vu Hoang Khanh. With this 

merger, the Viet Minh’s members no longer held any leadership positions; therefore, 

Nguyen Ai Quoc, now taking the name Ho Chi Minh, decided to separate from this 

party. In May 1941, Ho Chi Minh assembled the eighth conference of the ICP in Pac-

Bo, Cao Bang to disclose the “Viet Minh Front,” proceeding with the “revolution of the 



international proletarian” under the Red Flag and with the armed forces as “Ve Quoc 

Dan.” Similarly, the Viet Cach also declared a “Nationalist Front” to carry out a 

“national revolution,” using the red flag with a white star and the motto, “Quoc Dan 

Quan.” 

Review of these events shows that from its conception, the ICP has never served the 

interests of the people. On the contrary, it primarily served the ideals of Communism in 

the name of a “revolution for the people,” at the same time, utilizing Third World tactics 

to seize power. The Red Flag was born from the ideals of Communism, and continues to 

serve Communism; therefore, the Red Flag does not carry the “pro-people” ideal 
 

3. The “Anti-Revolutionary” Reality of the August 1945 Revolution in Hanoi 

It would be incomprehensible to discuss the Red Flag without analyzing the events of 

August 1945 because the Red Flag has direct ties with this political upheaval, which has 

had a profound effect on the history of Viet Nam. 

After the Japanese overthrew the French forces in Indochina, the Tran Trong Kim 

Administration was established on March 1945 and lasted until September 6, 1945 when 

the U.S. dropped two nuclear bombs on Japan. The Japanese subsequently surrendered 

to Allied forces. This led to chaos and a period of rapid political changes throughout all 

three regions in Viet Nam. 

On August 12, 1945, a “serving the country” movement led by Tran Van Cuong 

gathered for protest in Hanoi, calling on all people to come together to save the country. 

At the same time, in Thuan Hoa, Tran Trong Kim was unable to invite anyone to join 

and serve in his administration because people no longer wanted to be associated with a 

“Japan-friendly” regime. 

On August 14, 1945, in Saigon, the United National Front emerged, which included Cao 

Dai, Hoa Hao, the Civil Workers League, the Vanguard Youths, and the Viet Nam 

Nation Independent Party by Ho Van Nga, Nguyen Van Sam, and Tran Van An. 

On August 16, 1945, Ho Chi Minh and several long-time party members of the Third 

Communist International, under the guise of the Viet Minh Front, called for a 

“Nationalist Assembly” at Tuyen Quang and declared the country as a new “Democratic 

Republic of Viet Nam.” They also rallied for a “general uprising.” At that time, very 

few people knew of these members of the Viet Minh Front, but news about the Viet 

Minh Front’s “general uprising” nevertheless spread quickly throughout the country. 

On August 17, 1945, Emperor Bao Dai headed the meeting with the Tran Trong Kim 

Administration at Thuan Hoa. This meeting resulted in the following important 

decisions: 
 

- They approved the diplomatic letter, asking the Allied Nations for assistance in trying 

to guarantee independence for Viet Nam. 

- They approved Decree 105, which stated that they will voluntarily step down and hand 

the country’s administrative control to 

a government that would be “democratic and republic,” and will readily execute any 

plans made by the people. 



- They passed the decree, announcing to all people that the emperor places the happiness 

of the people above the throne of the 

Nguyen Dynasty, that he “would rather be a commoner of an independent nation than to 

be emperor of a slave state.” They also 

called for all people to join together and to be active in working for the benefit of the 

country. 

- Also on August 17, 1945, the Hanoi civil workers rallied in support for the Tran Trong 

Kim Administration. However, members of the Communist Party within the Viet Minh 

Front penetrated this crowd after about midday, carried with them the Red Flags, fired 

shots to intimidate the crowd, and steered the tone of the protest into one that cheered 

for the Viet Minh. 

- On Sunday, August 19, 1945, the Viet Minh rallied thousands of people in Hanoi to 

carry the Red Flags for demonstration at Ba Dinh Square, in front of the compound of 

French Envoy Phan Ke Toai. Here, the Viet Minh members took Dr. Nguyen Xuan Chu 

hostage at gunpoint, forcing the Director of the North Politicians Committee to order 

security to open the compound’s gate. 

The Viet Minh soldiers then confiscated the security’s arms and officially overtook the 

French Compound and City Hall. Consequently, the protest became an introduction of 

the “National Salvation of the Viet Minh Front.” Since this event, the phrase, “Viet 

Minh seized power” was often used, in contrast to “The August Revolution” mantra 

documented by the Vietnamese Communist historians. 

- Also on August 19, 1945, the United Nations Front emerged in Saigon. This group 

focused primarily on contacting and receiving weaponry as well as machinery from 

Japan. However, not very long after its birth, members of the United Nations Front were 

convinced by the Viet Minh that the Allies considered the Viet Minh as an “anti-Japan” 

group; therefore, the Viet Minh would be able to continue receiving support from the 

Allies if they were to receive Japanese weaponry. The Viet Minh then immediately 

established local People’s Committees. By August 24, 1945, the Viet Minh had gained 

full control of Saigon with the establishment of the “Provisional Administrative 

Committee.” 

According to the book “Saigon” by Anthoney Grey, after Ho Chi Minh called for a 

“general uprising” in Cao Bang, he and his comrades returned to Hanoi with a number 

of Americans. These Americans were OSS spies, parachuted to the mountains of North 

Viet Nam at the beginning of 1945 to supply weapons to the Viet Minh, and train them 

to find and rescue the American pilots shot down by the Japanese. Vo Nguyen Giap sent 

groups of Viet Minh soldiers to lead the way in these expeditions. At the same time, 

they called all local people to come out and welcome them. This showed the Americans 

that the Viet Minh were being supported by the people, and showed the people that the 

Americans were supporting the Viet Minh. They often burned and destroyed villages 

that refused to appear to welcome them, only to later blame those acts on the VNQDD. 

In addition, Vo Nguyen Giap also ordered groups of Viet Minh to destroy roads and 

bridges behind them in order to prevent VNQDD and Viet Cach from returning to 



Hanoi. Due to these roadblocks and the fact that they were weaker in numbers, the Viet 

Cach, was forced to remain at the Viet Nam-China border from the time the Japanese 

surrendered until early September, when they followed the China Nationalist army back 

to Hanoi. As the result, the August 1945 protest in Hanoi did not include the 

participation of any national revolutionary forces. 

The Viet Minh’s campaigns to take control of the country were considered complete 

when Emperor Bao Dai announced his abdication of the throne on August 25, 1945 in 

Hue, “ceding power to a democratic and republic government.” The Emperor ended his 

announcement with two phrases: “Long live Vietnamese Independence!” and “Long 

live democracy and the Republic!” 

On August 30, 1945, the formal Abdication Ceremony was held at noon in front of the 

main gate of the Imperial Palace, with millions of participants and witnesses. After the 

Emperor completed his speech, the emperor’s Long Tinh Flag was lowered and the Red 

Flag was raised. In his memoir “The Dragon Viet Nam,” former Emperor Bao Dai 

summarized the situation at that time as follows: “….taking advantage of the 

exaggerated propaganda and threats, the Viet Minh was able to seize complete control 

of the country within fifteen days after Japan surrendered.” 

Based on the historical events discussed above, a question raised since 1945 was: Was 

the Viet Minh-led political crisis of August 1945 “a legitimate revolution”? To 

thoroughly answer this question, it is necessary to first look at the definition of the term 

“cach mang" [revolution]: According to the Chinese definition, “cach” is to “change, 

discard,” and “mang” or “menh” means “life”; the words “cach mang” written side by 

side means to “change a king’s dynasty.” 

According to the Western definition, “cach mang” means “revolution,” which means “a 

political movement which seeks to overthrow a government.” 

Therefore, a “legitimate revolution” must consist of the following characteristics: 

replacing the old with the new, the people, independence, autonomy, the masses, and 

unity. Now, let’s see if these characteristics are found in the political upheaval of 

August 1945: 

“Replacing the old with the new”: this event caused the end of one regime and replaced 

by a new regime. 

“Independence”: this event was self-generated and propagated without instigation or 

support by any foreign nation. 

“Autonomy”: this event was not directly controlled or influenced by any foreign forces 

“The masses”: this event involved the participation of many people, be it voluntary, 

invited or forced. 

“The people”: this event was initiated by the constituents of a country to serve the 

people of that same country, and not to serve any other ideology. 

“Unity”: this event utilized the country’s resources, like the anti-Nguyen of the Tran 

Dynasty and the anti-Minh of the Le Dynasty in the past. 

Based on the outward agreement, the political upheaval of August 1945 consisted of a 

number of “revolutionary” characteristics due to the following facts: 



-Fact 1: It “replaced the old with the new,” ending the Nguyen’s monarchy, leading 

eventually to new regimes. 

-Fact 2: It consisted of the “independent” characteristic, showing the desire of the 

people, including that of Emperor Bao Dai, to see an independent nation that was not 

controlled by colonial French. The Viet Minh League was initially established with the 

goal of fighting both the French and the Japanese to gain independence for Viet Nam. 

Many people without communist ideals have followed the League of the Viet Minh after 

August 1945 for the very same reason of wanting independence for Viet Nam. 

-Fact 3: It consisted of “autonomy.” Around August 1945, there were three great 

political powers active in Indochina: France, Japan and the Nationalist China, headed by 

Chiang Kai-shek. The League of Viet Minh was not dependent on any of these powers. 

-Fact 4: It consisted of “the masses.” Millions of people were persuaded and threatened 

by the Viet Minh into participating in the August 19 and September 2, 1945 

demonstrations. Reading this far, the “nationalist” readers probably argue that the 

political upheaval of August 8, 1945 was not independent or autonomous. They would 

inevitably point out “the administration of Ho Chi Minh, announced on September 2, 

1945, consisted of members who were lackeys of the Soviet Union and Communist 

China. Therefore, the events of August 1945 were dependent on foreign powers.” 
 

This argument is not historically correct. In the mid 1940’s, the political make up of 

the Soviet Union was still very weak. 

Most of its military forces were concentrated in Eastern Europe and were not active in 

Indochina, except for teaching communist ideology to members of the Indochinese 

Communist Party. At that time, China was still under a republic regime of the Chinese 

Nationalist Party. From the time of Sun Yat-sen to the time of Chiang Kai-shek, they 

were tirelessly fighting the Japanese on their own soil. The United States was asked to 

help guard military bases in Southeast Mainland China. During this time, Communist 

forces of Mao Ze-dong had just been established in Northwest China, and were yet to be 

spread to the south. Only after they overtook Mainland China in 1949 did they start to 

exert influence in Indochina. 

The Viet Minh Front at that time consisted of the constituents of Viet Nam. Its 

participation by the masses stemmed from the desire for independence, and not directly 

influenced by China or the Soviet Union. The Viet Minh’s ability to gain full control of 

the country was the result of their effort and that of the people of Viet Nam. Therefore, 

it consisted of “autonomy.” (The Soviet Union and Communist China’s involvement 

only began in the 1950’s, especially for supplying weaponry to the Viet Minh in the 

battle of Dien Bien Phu and in the invasion process of South Viet Nam) 

To discuss “influence” in terms of material, ideology and spirit, it is important to point 

out the “influence” of the United States through three important events: First, the OSS 

spies (Office of Strategic Services) had supplied the Viet Minh with weapons, 

ammunitions and training. Second, the OSS spies had accompanied Ho Chi Minh (a spy 

at that time with the pseudonym Lucius) and Vo Nguyen Giap when the Viet Minh 

army left Cao Bang to return to Hanoi from August 20 to August 25, 1945. Third, the 



“declaration of independence” that Ho Chi Minh read in front of Ba Dinh Square on 

September 2, 1945 was based on the United States’ “Declaration of Independence.” 

These three facts had led the masses to believe that the Viet Minh was supported by the 

United States. For this reason, many people had joined and supported the Viet Minh. 

However, the “influences” discussed were only auxiliary and can not be considered as 

lack of “autonomy.” Or can it be said that it was dependent on the United States since 

all the plans and actions involved in “seizing power” were wholly carried out by the 

people of Viet Nam, and not by any other foreign powers. 

Yet, looking deeper into the political upheaval of August 1945, although consisting 

of a number of “revolutionary” characteristics, it cannot be called a true 

“revolution.” It did not “replace a bad regime with a new and better regime” (Chinese-

Vietnamese Dictionary by Dao Duy Anh). The upheaval in August 1945 lacked these 

following characteristics: 

-Fact 5: It lacked the mission of “For the people.” As presented in section III..2, the 

government introduced by Ho Chi Minh on September 2, 1945 mostly comprised of 

members of the Third Communist International, whose ultimate goal was to serve the 

ideals of the International World Community according to Materialist Dialectics. They 

only used “the people” as a front to enable them toward this goal. 

-Fact 6: It lacked “unity.” As discussed previously, before the Japanese surrendered to 

Allied forces, many revolutionary groups in Viet Nam merged together to form the Viet 

Nam Cach Mang Dong Minh Hoi (Vietnamese Revolutionary Allies), in which the Viet 

Minh was a constituent. However, not very long after, the Viet Minh separated from the 

Viet Cach, causing a drift between them and many other groups. Soon after Japan 

surrendered, the Viet Minh introduced the “Provisional Revolutionary Government” on 

August 19, 1945, consisting primarily of members of the Communist Party. Ho Chi 

Minh announced the members in this new government on December 2, 1945, which also 

included a few members from groups affiliated with the Indochinese Communist Party. 

Other “nationalist” groups did not have representatives in this new government.The 

Viet Minh also caused further division and skepticisms with the “fraudulent 

National Election” on June 1, 1946. 

Following this event, many of the country’s constituency began to organize 

demonstrations almost daily to protest this government's “exclusive seize of power,” 

especially after the Viet Cach and the Viet Quoc returned to Hanoi. 

In addition, after taking complete control, the Viet Minh began to annihilate the 

Viet Cach and Viet Quoc . These cruelties marked the beginning of the thirty-year long 

conflict, in which millions of lives from the North and South Viet Nam were lost. To 

this day, the Vietnamese Communists (VC) still tries to maintain exclusive control of 

the country and does not allow for the existence of any other party. As the result, the 

“August 1945 political upheaval” did not consist of “unity.” Further analysis of 

“independence” shows that the independence gained in August 1945 was not wholly 

achieved by the Viet Minh Front alone because: 



-Fact 7: Emperor Bao Dai himself had revoked the 1884 Agreement and proclaimed an 

Independent Viet Nam on August 17 at Thuan Hoa, followed by his abdication of the 

throne to “become a commoner of an independent nation.” In other words, if the Viet 

Minh had not “seized power” on August 19, it is likely that the country would have 

eventually become an independent and democratic nation, as promised by Emperor Bao 

Dai to cede control to a new “democratic and republic” government. 

-Fact 8: On September 2, 1945 when Ho Chi Minh read the “Declaration of 

Independence” in Hanoi, the country was still not fully “independent.” The Japanese 

army was still armed. South Viet Nam still retained its own government, which was 

once again dependent on France, after France and Britain disarmed Japan. 

-Fact 9: According to “international law,” Viet Nam did not officially attain 

independence until 1948, when “Quoc Gia Viet Nam” was established, which included 

a “Quoc Truong” (Head of State) and a “government.” Regardless, Viet Nam only truly 

became “independent” after France withdrew its military forces in accordance with the 

Geneva Accord, signed in 1954. On the other hand, many of the VC historians liked to 

refer to the 1945 upheaval as the “Autumn Revolution” or the “August Revolution.” 

This is incorrect for the following reasons: 

-Fact 10: The “revolutionary” spirit was initiated by the Vietnamese Nationalist Party 

(VNQDD) in 1928, for the people and because of the people. It was not initiated by the 

Third Communist International. This “revolutionary” ideal was evidenced in the self-

less and self-sacrificing death of the VNQDD’s leader Nguyen Thai Hoc in 1930. This 

ideal continued to be perpetuated by many other French-resistant groups throughout the 

1930’s and the 1940’s. 

-Fact 11: The “revolutionary” momentum was destroyed by the ICP. Only after a few 

months, France was allowed by the Allies to return to Viet Nam and began its campaign 

to reinvade South Viet Nam, gradually gaining grounds to Central and North Viet Nam. 

Faced with a much stronger French opposition, Ho Chi Minh asked to sign an 

agreement with France and agreed to be apart of the “French Alliance.” This action 

proved contradictory to Ho Chi Minh’s sworn statement in September 2, 1945 to “never 

negotiate or collaborate with France.” This is one of many examples indicating that the 

Communists always place the benefits of the Party above the integrity of the people. 
 

IV. Conclusion 

After examining the historical events surrounding the “national flags” of Viet Nam as 

well as various regimes in recent times, we realize the following: Vietnamese history 

belongs to all citizens of all eras, not to any one regime. What is created through 

malicious tactics and violence cannot be long-lasting, because those factors are far from 

the Vietnamese cultural character. 

Over a half-century later, Vietnamese historians should look objectively at the political 

upheaval of August 1945, in order to agree that it displays external characteristics of a 

"revolution en masse" (people's revolution) and has the form of "self-authority and 

independence". However, due to venomous strategies before and after obtaining 

government power, with anti-people ideals and a one-party rule, the Indochinese 



Communist Party has lost the noble just cause of a "revolution to achieve true 

democracy". From another standpoint, the "self-authoritative and independent" nature of 

the political upheaval was blurred by the ICP's acts lacking "people's solidarity" because 

the Party had initiated severe mass killings of innocent civilians and opposing political 

parties. The creation of the Red Flag had come from those "anti-people" tactics. 

Conversely, the Yellow Flag appearing over a hundred years earlier, reflects the 

people's wish to develop independence, freedom, and democracy. The Yellow Flag will 

garner Vietnamese prosperity's continuance to honor and respect it as the people's 

exclusive traditional artifact. As a result, the Yellow Flag will forever be the "National 

Flag" in the hearts of overseas Vietnamese and the "anti-communist" majority of 

domestic Vietnamese. Someday, the Yellow Flag will return to its official position of 

National Flag over our motherland of Viet Nam, as it has twice appeared in the past. 

Nguyễn Đình Sài 
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Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam (GS Nguyễn Ngọc Huy) 

 
 

QUỐC KỲ và QUỐC CA VIỆT NAM 

 

 
NGUYỄN NGỌC HUY 

 

Sau năm 1975, đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đã nhiều lần nghe những ý kiến phát 

biểu bằng lời nói hay bằng những bài báo về quốc kỳ và quốc ca Việt Nam. Trong 

những dữ kiện và ý kiến đƣợc trình bày, có cái không đúng sự thật, có cái đúng sự thật 

nhƣng gây ra một số thắc mắc và hoang mang. Viết bài này, tác giả chỉ có mục đích 

trình bày một số dữ kiện lịch sử xác thật về quốc kỳ và quốc ca Việt Nam và đánh tan 

những luận điệu có thể làm cho ngƣời quốc gia Việt Nam thắc mắc và hoang mang về lá 

quốc kỳ và bài quốc ca của chúng ta. 

 

I. QUỐC KỲ VIỆT NAM. 
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A. SỰ XUẤT HIỆN CỦA Ý NIỆM QUỐC KỲ TRONG LỊCH SỬ NHƠN LOAỊ. 

Việc dùng một mảnh hàng hay vải có màu sắc và hình thức nhứt định để biểu tƣợng cho 

một nhơn vật, một gia tộc lãnh đạo hay một cộng đồng chánh trị đã có từ ngàn xƣa. 

Trong các cuộc giao tranh dữ dội trên các bãi chiến trƣờng cổ kim, binh sĩ hai bên đối 

đầu nhau đều lấy cờ của bên mình làm điểm hội tập và đều tận lực tranh đấu, thƣờng khi 

phải hy sinh cả tánh mạng để bảo vệ nó. Trong lịch sử quân sự của mọi cộng đồng 

chánh trị, việc cắm đƣợc cờ của mình trên đất địch hay cƣớp đoạt đƣợc cờ của quân lực 

địch đều đƣợc xem là một chiến công rạng rỡ. 

Tuy nhiên, trƣớc cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789, phần lớn các nƣớc trên thế giới đều 

theo chế độ quân chủ, hoặc là quân chủ chuyên chế trong đó chỉ có một nhà vua nắm 

trọn quyền lãnh đạo và đƣợc xem là sở hữu chủ duy nhứt của quốc gia, hoặc là quân chủ 

phong kiến trong đó bên dƣới nhà vua còn có những nhà quí tộc làm chủ các lãnh địa, 

và có khi có những thị xã tự trị trong đó quyền điều khiển thuộc một nhóm ngƣời hào 

phú địa phƣơng. Một số cộng đồng chánh trị nhỏ thời đó đã theo chế độ cộng hòa hay 

dân quốc. Với chế độ này, quyền lãnh đạo cộng đồng thuộc về một vài thế gia cự tộc. 

Các cộng đồng chánh trị kể trên đây đều độc lập hoàn toàn hay phải tùy thuộc một cộng 

đồng chánh trị lớn hơn đều có lá cờ làm biểu hiệu cho mình. Nhƣng vì cộng đồng đƣợc 

xem là vật sở hữu của một gia tộc hay một thiểu số gia tộc lãnh đạo nên lá cờ của cộng 

đồng cũng đƣợc xem nhƣ là lá cờ của gia tộc hay các gia tộc đó. 

Ý niệm quốc kỳ biểu tƣợng cho toàn thể quốc dân chỉ mới xuất hiện với cuộc Cách 

Mạng Pháp năm 1789. Với cuộc cách mạng này, quốc gia không còn đƣợc xem là vật sở 

hữu của một gia tộc, mà là vật sở hữu chung của toàn thể mọi ngƣoi sống trong cộng 

đồng. Hệ luận của quan niệm mới này là lá cờ một nƣớc không còn là biểu tƣợng của 

gia tộc lãnh đạo, mà là biểu tƣợng của toàn thể quốc dân. Ngƣời Pháp đã dùng từ ngữ 

drapeau national để chỉ loại cờ này. Quan niệm của ngƣời Pháp lần lần đƣợc ngƣời các 

nƣớc khác chấp nhận và ngƣời thuộc các dân tộc nói tiếng Anh đã dùng từ ngữ national 

flag khi nói đến lá cờ của mình. Drapeau national của Pháp và national flag theo tiếng 

Anh đã đƣợc ngƣời Việt Nam chúng ta dịch là quốc kỳ. 

Về mặt thực hiện cụ thể thì lá quốc kỳ đầu tiên trên thế giới là cờ tam sắc của Pháp gồm 

ba màu xanh, trắng, đỏ, xếp ngang nhau theo thứ tự kể trên đây. Sự hình thành của lá cờ 

này là kết quả của một sự thƣơng lƣợng giữa hoàng gia Pháp và nhơn dân thị xã Paris. 

Lá cờ tiêu biểu cho hoàng gia Pháp từ nhiều đời vốn nền trắng trên có thêu một hoa huệ 

màu vàng. Thời quân chủ Pháp, Paris là một thị xã đƣợc hƣởng quyền tự trị và có lá cờ 

riêng gồm hai màu xanh và đỏ xếp ngang nhau. Khi ngƣời dân Paris nổi lên làm cách 

mạng đòi hỏi chánh quyền cải tổ chế độ, họ vẫn còn chấp nhận nền quân chủ. Nhà vua 

Pháp lúc đó là Louis XVI một mặt vì nhu nhƣợc, một mặt vì thiếu phƣơng tiện nên 

không dùng võ lực đối phó một cách quyết liệt với phong trào cách mạng và chịu chấp 

nhận các yêu sách của nhơn dân Paris. Do đó, hai bên đã đồng ý nhau lấy cờ của hoàng 

gia và cờ của thị xã Paris trộn lại làm huy hiệu cho nƣớc Pháp. Nhà vua là quốc trƣởng 

nắm quyền Hành Pháp nên màu trắng của cờ hoàng gia đƣợc đặt ở giữa, hai màu xanh 

đỏ của cờ thị xã Paris đƣợc ghép hai bên thành một huy hiệu tam sắc. Huy hiệu này lần 



lần đƣợc phổ biến khắp nơi trong nƣớc, và đến năm 1793, Quốc Ƣớc Hội Nghị đã chánh 

thức biểu quyết lấy cờ tam sắc làm quốc kỳ cho nƣớc Pháp. 

Phải nói rằng về mặt thẩm mỹ, cờ tam sắc này rất đẹp. Mặt khác, Cách Mạng Pháp thời 

đó lấy làm tiêu ngữ ba khẩu hiệu Liberté - Égalité - Fraternité là Tự Do - Bình Ðẳng - 

Bác Ái. Ba màu của quốc kỳ Pháp đƣợc xem là tiêu biểu cho ba tiêu ngữ trên đây: màu 

xanh tiêu biểu cho Tự Do, màu trắng tiêu biểu cho Bình Ðẳng và màu đỏ tiêu biểu cho 

Bác Ái. Cờ tam sắc của Pháp đã đẹp mà còn đƣợc giải thích một cách đầy đủ ý nghĩa 

tƣợng trƣng rất phù hợp với lý tƣởng chung của nhơn loại nên quốc dân Pháp đã nhiệt 

liệt hoan nghinh nó và chấp nhận nó làm biểu tƣợng cho mình. Về sau, nhiều nƣớc Tây 

Phƣơng khác chịu ảnh hƣởng của Cách Mạng Pháp đã chọn ba màu xanh, trắng, đỏ, làm 

quốc kỳ với những giải thích hơi khác nhau, nhƣng vẫn dùng ba màu này làm tiêu biểu 

cho các lý tƣởng tự do, bình đẳng và bác ái là nền tảng chung của các xã hội dân chủ tự 

do. 

 

B. CÁC LÁ CỜ ÐÃ XUẤT HIỆN Ở VIỆT NAM VỚI TƢ CÁCH LÀ QUỐC KỲ. 

1. Quốc kỳ xuất hiện đầu tiên: cờ long tinh của Hoàng Ðế Bảo Ðại. 

 

 
 

Ở Việt Nam trƣớc đây cũng nhƣ ở các nƣớc quân chủ cổ thời khác, các lá cờ đƣợc dùng 

để biểu tƣợng cho một nhà lãnh đạo. Hiệu kỳ của một vị tƣớng cầm đầu một đạo quân 

thƣờng có màu phù hợp với mạng của vị tƣớng đó: ngƣời mạng kim thì cờ màu trắng, 

ngƣời mạng mộc thì cở màu xanh, ngƣời mạng thủy thì cờ màu đen, ngƣời mạng hỏa thì 

cờ màu đỏ, ngƣời mạng thổ thì cờ màu vàng. Màu cờ của các triều đại thì đƣợc các nhà 

sáng lập chọn lựa theo sự tính toán dựa vào thuyết của học phái Âm Dƣơng Gia nghiên 

cứu về sự thạnh suy của ngũ hành lƣu chuyển trong vũ trụ sao cho triều đại mình hợp 

với một hành đang hƣng vƣợng. Ngoài cờ chung của triều đại, mỗi nhà vua đều có thể 

có lá cờ riêng của mình. Nhƣng các lá cờ này chỉ để biểu tƣợng cho hoàng gia. Về ý 

niệm quốc kỳ biểu tƣợng cho cả dân tộc Việt Nam, nó chỉ xuất hiện ở nƣớc ta khi dân 

tộc ta bị lọt vào ách thực dân Pháp. 

Tuy nhiên, trong gần suốt thời kỳ Pháp thuộc, dân Việt Nam vẫn chƣa có quốc kỳ. Lúc 

ấy, Nam Việt (đƣợc gọi là Nam Kỳ) là thuộc địa Pháp và phải dùng cờ tam sắc của 

Pháp, Bắc Việt và Trung Việt (đƣợc gọi là Bắc Kỳ và Trung Kỳ) trên lý thuyết là lãnh 

thổ của nhà Nguyễn. Các nhà vua Việt Nam thời đó đều có lá cờ biểu tƣợng cho mình 

nhƣ thời còn độc lập, nhƣng cờ này chỉ đƣợc treo nơi nào có nhà vua ngự đến chớ 

không phải ở mọi nơi trong nƣớc và dĩ nhiên không có tánh cách một quốc kỳ. Mãi đến 

thời Thế Chiến II, Hoàng Ðế Bảo Ðại mới ấn định quốc kỳ đầu tiên. 

Nguyên lúc đó, ngƣời Pháp đã thua Ðức và rất suy kém. Họ không còn đủ quân lực để 
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bảo vệ các thuộc địa xa xôi. Riêng ở Ðông Dƣơng thì ngƣời Nhựt lợi dụng sự suy kém 

của Pháp đòi quyền đem binh vào chiếm đóng đất này để lấy nó làm bàn đạp phong tỏa 

phía nam Trung Quốc và tiến đánh Ðông Nam Á Châu với dụng ý chinh phục cả Á 

Châu. Chánh phủ Pháp không thể từ chối lời đòi hỏi của Nhựt và viên Toàn Quyền thời 

đó là Ðề Ðốc Decoux có nhiệm vụ phải chịu hợp tác với quân chiếm đóng Nhựt, đồng 

thời cố gắng đến tối đa để bảo vệ quyền lợi Pháp ở Ðông Dƣơng. Ý thức rằng chánh 

sách thực dân Pháp trƣớc Thế Chiến II làm bất mãn ngƣời Việt Nam mọi giới, Toàn 

Quyền Decoux đã áp dụng một chánh sách hai mặt: một mặt triệt để đàn áp các phần tử 

cách mạng chống Pháp, một mặt xoa dịu ngƣời Việt Nam nói chung. Trong khuôn khổ 

của mặt thứ nhì trong chánh sách này, ông đã có những biện pháp nâng cao uy tín của 

các nhà vua Ðông Dƣơng. 

Hoàng Ðế Bảo Ðại nhơn cơ hội này đã đƣa ra một vài cải cách và ban chiếu ấn định 

quốc kỳ của nƣớc Ðại Nam. Quốc kỳ này tên là cờ long tinh, nền vàng với một sọc đỏ 

nằm vắt ngang ở giữa, bề ngang của sọc đỏ này bằng 1/3 bề ngang của cả lá cờ. Cờ long 

tinh đƣợc dùng trên lãnh thổ Ðại Nam, nghĩa là ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, vì Nam Kỳ lúc 

đó vẫn là thuộc địa Pháp và vẫn phải dùng lá cờ tam sắc của Pháp. 

2. Quốc kỳ thứ nhì: cờ quẻ Ly của chánh phủ Trần Trọng Kim. 

 

 
 

Chánh quyền thuộc địa Pháp ở Ðông Dƣơng đã bị quân đội Nhựt lật đổ ngày 9 tháng 3 

năm 1945. Hai ngày sau, Hoàng Ðế Bảo Ðại tuyên bố độc lập. Chánh phủ độc lập đầu 

tiên đƣợc thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1945 do nhà học giả Trần Trọng Kim cầm đầu. 

Quốc hiệu đƣợc đổi là Ðế Quốc Việt Nam và theo chƣơng trình hƣng quốc đƣợc chánh 

phủ Trần Trọng Kim ban bố ngày 8 tháng 5 năm 1945 thì quốc kỳ đƣợc chọn gọi là cờ 

quẻ Ly. Cờ này cũng nền vàng, ở chính giữa có một quẻ Ly màu đỏ. Ly là một trong 8 

quẻ của bát quái và gồm một vạch liền, một vạch đứt và một vạch liền, bề rộng của các 

vạch này chỉ bằng một phần bề rộng chung của lá cờ. 

Cờ quẻ Ly trên nguyên tắc là cờ của cả nƣớc Việt Nam gồm có ba kỳ. Nhƣng trong thực 

tế, nhà cầm quyền quân sự Nhựt đã không trao trả Nam Kỳ ngay cho triều đình Huế. 

Việc trao trả này chỉ thực hiện ngày 14 tháng 8 năm 1945, nghĩa là 4 ngày sau khi chánh 

phủ Nhựt quyết định đầu hàng Ðồng Minh và 10 ngày trƣớc khi Hoàng Ðế Bảo Ðại 

thoái vị. Do đó, đại diện của triều đình Huế chƣa bao giờ đƣợc thật sự cầm quyền ở 

Nam Việt và cờ quẻ Ly đã không đƣợc dùng ở đó. 

Trong thời gian từ ngày Nhựt đảo chánh Pháp cho đến khi Việt Minh củng cố đƣợc 

chánh quyền cộng sản ở Nam Việt thì cả lãnh thổ này không có quốc kỳ. Lá cờ là điểm 

hội tập các phần tử quốc gia Nam Việt quyết tâm tranh đấu cho nền độc lập của Việt 

Nam thời đó là cờ của Thanh Niên Tiền Phong, một tổ chức đƣợc thành lập ngày 21 
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tháng 4 năm 1945, sau khi Nhựt đảo chánh Pháp, để giúp vào việc cứu trợ những nạn 

nhơn của các cuộc oanh tạc của Ðồng Minh và sau đó, tiếp tay vào việc giúp đỡ đồng 

bào miền Bắc bị nạn đói. Cờ của Thanh Niên Tiền Phong nền vàng, chính giữa có ngôi 

sao đỏ. Nó không hề đƣợc xem là quốc kỳ, nhƣng vì nó là cờ huy động các thanh niên ái 

quốc Nam Việt cầm tầm vông vạt nhọn đứng lên tranh đấu với Quân Ðội Viễn Chinh 

Pháp đến xâm chiếm Nam Việt trở lại nên tôi thấy có nhiệm vụ phải nhắc đến nó trong 

bài khảo cứu này về các lá cờ đã đƣợc dùng ở Việt Nam. 

 

3. Cờ đỏ sao vàng của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam (CSVN). 

 

Khi cƣớp chánh quyền ở Bắc Việt hồi tháng 8 năm 1945, tập đoàn CSVN dƣới tên Việt 

Minh đã dùng cờ đỏ sao vàng. Cờ này sau đó đƣợc họ dùng ở những nơi họ chiếm đoạt 

đƣợc và cho đến nay, vẫn đƣợc họ tiếp tục xem là quốc kỳ. 

 

4. Cờ của Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc. 

 

 
 

Khi chiếm lại đƣợc các thành phố lớn ở Nam Việt, chánh quyền Pháp đã khuyến khích 

phong trào Nam Kỳ tự trị.. Ngày 26 tháng 3 năm 1946, họ đã cho thành lập Nam Kỳ 

Cộng Hòa Quốc, tên Pháp là République de Cochinchine và Cộng Hòa Quốc này đã có 

một quốc kỳ nền vàng, với 5 sọc vắt ngang ở giữa gần nhƣ quốc kỳ của ta hiện tại, 

nhƣng thay vì ba sọc đỏ và hai hai sọc vàng nhƣ quốc kỳ của ta, nó gồm ba sọc xanh và 

hai sọc trắng chen nhau. Xét về mặt thẩm mỹ, cờ này rất khó coi. Bởi đó, trong những 

bài trào phúng trong báo Ðuốc Việt là cơ quan ngôn luận bán chánh thức của Xứ Bộ 

Nam Việt Ðại Việt Quốc Dân Ðảng lúc ấy, tôi đã đặt cho nó cái biệt danh là lá cờ sốt 

rét. 

 

5. Quốc kỳ của chúng ta hiện nay. 

 

Quốc kỳ của chúng ta hiện nay do một họa sĩ nổi tiếng thời Thế Chiến II là Lê Văn Ðệ 

vẽ và đã đƣợc Cựu Hoàng Bảo Ðại chọn trong nhiều mẫu cờ khác nhau đƣợc trình cho 

ông trong một phiên họp ở Hongkong năm 1948, gồm có ông và đại diện các đoàn thể 

chánh trị và tôn giáo cùng một số thân hào nhơn sĩ về phía ngƣời quốc gia Việt Nam. 

Nhƣ mọi ngƣời đều biết, nó có nền vàng với ba sọc đỏ và hai sọc vàng chen nhau nằm 

vắt ngang ở giữa, bề ngang của mỗi sọc đỏ và vàng này bằng nhau và bề ngang chung 

của năm sọc bằng 1/3 bề ngang chung của lá cờ. Cờ vàng ba sọc đỏ đã đƣợc dùng làm 

quốc kỳ cho quốc gia Việt Nam khi chánh phủ lâm thời Việt Nam đƣợc thành lập ngày 
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2 tháng 6 năm 1948 dƣới sự chủ tọa của Tƣớng Nguyễn Văn Xuân. Nó đã tiếp tục đƣợc 

dùng suốt thời Ðệ Nhứt và Ðệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam, cho đến ngày nay. 

C. Ý NGHĨA CỦA LÁ CỜ ÐÃ ÐƢỢC DÙNG LÀM QUỐC KỲ. 

Trong các lá cờ mô tả trên đây, cờ vàng sao đỏ không hề đƣợc xem là quốc kỳ, cờ sốt 

rét của Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc chỉ là cờ của một chánh phủ bù nhìn dùng trên bộ phận 

của nƣớc Việt Nam. Vậy, đúng danh nghĩa quốc kỳ chỉ có bốn lá cờ: cờ long tinh, cờ 

quẻ Ly, cờ đỏ sao vàng của tập đoàn CSVN và cờ vàng ba sọc đỏ của ngƣời quốc gia 

Việt Nam. Lúc cờ vàng ba sọc đỏ ra đời, một số ngƣời đã gọi chung bốn lá cờ trên đây 

là cờ tứ linh: cờ long tinh dĩ nhiên là cờ long, chữ ly trong cờ quẻ Ly đồng âm với ly là 

con lân, cờ của tập đoàn CSVN đƣợc xem là qui vì nó có ngôi sao 5 nhánh y nhƣ con 

rùa ló đầu và bốn chơn ra và quốc kỳ của chúng ta là phụng vì nó có ba sọc đỏ nằm song 

song nhau nhƣ đuôi chim phụng. 

 

1. Ý nghĩa và màu sắc của bốn lá cờ đƣợc dùng làm quốc kỳ. 

 

Ðiều đáng để ý là cả bốn lá cờ đƣợc dùng làm quốc kỳ Việt Nam đều gồm hai màu vàng 

và đỏ. Tuy nhiên, màu sắc của lá cờ CS nền đỏ sao vàng có ý nghĩa hoàn toàn khác ba lá 

cờ về phía ngƣời quốc gia Việt Nam. 

 

a. Ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng của tập đoàn CSVN. 

Ðảng kỳ của Cộng Sản Ðệ Tam Quốc nền đỏ trên có búa và liềm màu vàng. Quân Ðội 

Cộng Sản Nga lúc nổi lên cƣớp chánh quyền thì lấy ngôi sao đỏ làm biểu hiệu. Quốc kỳ 

của Liên Sô gồm huy hiệu của Ðảng và Quân Ðội nên cũng nền đỏ trên có búa liềm 

vàng và ngôi sao đỏ. Nhƣng muốn cho ngôi sao đỏ hiện đƣợc trên nền đỏ của lá cờ, 

Cộng Sản Liên Sô đã phải dùng một viền màu vàng bao quanh nó. CSVN đã phỏng theo 

cờ Liên Sô để làm quốc kỳ. Nhƣng năm 1945, họ còn phải giấu tánh chất cộng sản của 

họ nên không dám để búa liềm trên quốc kỳ này và chỉ dùng ngôi sao tƣợng trƣng cho 

quân lực cộng sản. Ðiểm khác với Liên Sô là ngôi sao tƣợng trƣng cho quân lực CSVN 

màu vàng chớ không phải màu đỏ viền vàng. 

Chúng ta không nên quên rằng hai điều căn bản trong điều lệ của Ðảng Cộng Sản Ðệ 

Tam Quốc Tế do Lenin thành lập là ngƣời tuyên thệ vào đảng này phải xem Liên Sô là 

tổ quốc số một của mình và phải triệt để tuân lịnh cơ quan lãnh đạo của Ðảng đặt tại 

Liên Sô. Lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ, Hồ Chí Minh và tập đoàn CSVN đã biểu lộ ý 

muốn xem lực lƣợng quân sự Việt Nam là một lực lƣợng phụ dịch cho Quân Ðội Liên 

Sô, và nhƣ vậy thì dĩ nhiên nƣớc Việt Nam Cộng Sản phải là một nƣớc chƣ hầu của 

Liên Sô. 

Ý muốn này đã đƣợc thực hiện hoàn toàn sau năm 1975. Lúc CSVN chiếm đƣợc Miền 

Nam Việt Nam, Hoa Kỳ đã rút lực lƣợng quân sự khỏi Ðông Nam Á Châu và sẵn sàng 

bắt tay với họ. Trung Cộng tuy không còn là thân hữu và có những hành động chống đối 

họ, nhƣng không có sự uy hiếp quân sự đáng kể. Nếu CSVN giữ thái độ trung lập giữa 

Trung Cộng và Liên Sô, đồng thời tỏ ra hòa hoãn với Hoa Kỳ, họ đã có thể nhờ sự giúp 

đỡ của Hoa Kỳ để phát triển kinh tế và dựa vào cả Hoa Kỳ lẫn Liên Sô để hóa giải áp 



lực Trung Cộng. Nhƣng tập đoàn CSVN đã công khai đứng về phía Liên Sô để gây hấn 

với Trung Cộng và cho Liên Sô dùng Việt Nam làm một căn cứ quân sự chống lại 

Trung Cộng, đồng thời uy hiếp lực lƣợng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dƣơng. Hiện nay, mọi 

ngƣời đều thấy rõ nƣớc Việt Nam Cộng Sản là một chƣ hầu của Liên Sô và lực lƣợng 

quân sự của CSVN chỉ là lực lƣợng phụ dịch của Hồng Quân Liên Sô. 

Tuy những điều kể trên đây chỉ mới thể hiện sau này, nhƣng ý đồ của tập đoàn CSVN 

đã biểu lộ ngay từ lúc họ lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ. Vậy, cờ đỏ sao vàng là biểu 

tƣợng của tinh thần vọng ngoại chấp nhận làm thuộc hạ của Liên Sô. Nó hàm ý để cho 

Liên Sô có quyền can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Ðối với những ai cho rằng Ðảng Cộng 

Sản Ðệ Tam Quốc Tế đã bị giải tán năm 1943 nên Liên Sô không có quyền can thiệp 

vào việc nội bộ các nƣớc cộng sản chƣ hầu, chúng tôi xin nhắc lại rằng Ông Brezhnev, 

Tổng Bí Thƣ Ðảng Cộng Sản Liên Sô khi biện minh cho việc Liên Sô can thiệp vào việc 

nội bộ của các nƣớc cộng sản Ðông Âu trong thập niên 1960 đã công khai nêu trƣớc 

cộng đồng thế giới thuyết chủ quyền hạn chế theo đó một nƣớc xã hội chủ nghĩa đàn 

anh (tức là Liên Sô) có quyền can thiệp vào việc nội bộ của các nƣớc xã hội chủ nghĩa 

đàn em (trong đó dĩ nhiên là có Việt Nam) để bảo vệ các nguyên lý của xã hội chủ 

nghĩa. 

 

b. Ý nghĩa của màu vàng và màu đỏ của những quốc kỳ về phía ngƣời quốc gia. 

Màu vàng và đỏ của các quốc kỳ về phía ngƣời quốc gia thì có một ý nghĩa hoàn toàn 

khác. Theo một số ngƣời Việt Nam, hai màu của các quốc kỳ về phía ngƣời quốc gia 

biểu tƣợng cho dân Việt Nam da vàng máu đỏ. Tƣ tƣởng này có lẽ đã bị ảnh hƣởng ít 

nhiều lối giải thích về ý nghĩa lá cờ nửa vàng nửa đỏ mà Việt Nam Quốc Dân Ðảng đã 

dùng trong cuộc khởi nghĩa Yên Báy năm 1930. Nhƣng lối giải thích trên đây không 

đúng đối với các quốc kỳ Việt Nam về phía ngƣời quốc gia. Các quốc kỳ này thật sự có 

một ý nghĩa sâu sắc hơn, liên hệ đến cả vũ trụ quan của dân tộc Việt Nam. 

Trong vũ trụ quan này, có sự liên hệ mật thiết giữa các màu sắc, phƣơng hƣớng và ngũ 

hành. Màu vàng thuộc hành thổ và ở vị trí trung ƣơng. Vì thế, nó vừa tƣợng trƣng lãnh 

thổ, vừa tƣợng trƣng cho uy quyền của nhà lãnh đạo tối cao đƣợc xem là sở hữu chủ của 

lãnh thổ này. Các nhà vua Trung Hoa xƣa kia cho mình là kẻ làm chủ cả thiên hạ. Bởi 

đó, họ tự xƣng là hoàng đế đứng trên các vị quốc vƣơng làm vua một nuớc, và nắm giữ 

độc quyền dùng màu vàng làm y phục. Các nhà vua Việt Nam xƣa kia vì thế yếu hơn 

các nhà vua Trung Hoa và không muốn có những cuộc chiến tranh liên miên với họ chỉ 

vì vấn đề danh phận nên đã phải chấp nhận làm chƣ hầu của hoàng đế Trung Hoa với 

tƣớc hiệu quốc vƣơng. Nhƣng trái với các nhà vua Triều Tiên dùng tƣớc hiệu quốc 

vƣơng trong mọi trƣờng hợp và không bao giờ dám mặc y phục màu vàng, các nhà vua 

Việt Nam chỉ dùng tƣớc hiệu quốc vƣơng trong sự giao thiệp với Trung Quốc, còn đối 

với thần dân trong nƣớc và đối với các nƣớc láng giềng khác, họ đã tự xƣng là hoàng đế. 

Mặt khác, họ đã mặc y phục màu vàng y nhƣ nhà vua Trung Hoa. Nhƣ thế, trong tâm 

thức tự ngàn đời của dân tộc Việt Nam, việc dùng màu vàng là biểu tƣợng cho một chủ 

quyền nguyên vẹn của quốc gia, một nền độc lập hoàn toàn đối với Trung Quốc. 

Cũng trong vũ trụ quan Việt Nam và Trung Hoa thời trƣớc, màu đỏ thuộc hành hỏa và 



chỉ phƣơng nam. Do đó, dùng màu đỏ làm biểu tƣợng là nhấn mạnh trên chỗ dân tộc ta 

là một dân tộc ở phƣơng nam, đối chiếu với dân tộc Trung Hoa ở phƣơng bắc. Cùng với 

việc dùng màu vàng, nó nói lên quan điểm của ngƣời Việt Nam tự xem mình là một dân 

tộc nắm trọn chủ quyền của nƣớc mình và ngang hàng với dân tộc Trung Hoa. 

Quan điểm trên đây đã đƣợc Nguyễn Trãi nêu ra rất rõ trong đoạn đầu của bài Bình Ngô 

Ðại Cáo: Nhƣ ngã Ðại Việt chi quốc, thực vi văn hiến chi bang. Sơn xuyên chi cƣơng 

vực ký thù, Nam Bắc chi phong tục diệc dị.. Tự Triệu Ðinh Lý Trần chi triệu tạo ngã 

quốc, dữ Hán Ðƣờng Tống Nguyên nhi các đế nhứt phƣơng. Ý nghĩa chánh xác của 

đoạn văn trên này là: Nhƣ nƣớc Ðại Việt ta quả là một nƣớc văn hiến. Bờ cõi núi sông 

(của nƣớc ta và Trung Quốc) đã phân biệt nhau mà phong tục (của chúng ta là) dân 

phƣơng nam cũng khác với phong tục (của ngƣời Trung Hoa là) dân phƣơng bắc. Từ 

nhà Triệu, nhà Ðinh, nhà Lý, nhà Trần xây dựng nƣớc ta, (các vua ta đã cùng các vua 

Trung Quốc của) nhà Hán, nhà Ðƣờng, nhà Tống, nhà Nguyên mỗi bên đều làm hoàng 

đế một phƣơng. 

Trong bài này, chúng ta có thể nhận thấy rằng Nguyễn Trãi đã xem nhà Triệu là một 

triều đại Việt Nam, mặc dầu theo phần lớn các sử gia hiện tại, đó là một triều đại do 

ngƣời Trung Hoa thành lập. Nhƣ thế là vì Triệu Ðà là ngƣời đầu tiên áp dụng nguyên 

tắc nhận làm chƣ hầu của Trung Hoa để tránh việc tranh chiến, nhƣng bên trong nƣớc, 

vẫn tự xƣng là hoàng đế, nghĩa là tự xem mình ngang hàng với nhà vua Trung Hoa. 

Dầu quan điểm của chúng ta đối với nhà Triệu nhƣ thế nào thì lập trƣờng chung của dân 

tộc Việt Nam về sự độc lập hoàn toàn và chủ quyền nguyên vẹn của quốc gia cũng đã 

đƣợc nêu rõ trong bài Bình Ngô Ðại Cáo và đƣợc thể hiện rõ rệt với hai màu vàng và đỏ 

dùng trong các quốc kỳ đƣợc phía ngƣời quốc gia chọn lựa. Vậy, hai màu vàng và đỏ 

của các quốc kỳ này khác hẳn ý nghĩa của cờ đỏ sao vàng đƣợc tập đoàn CSVN dùng 

làm quốc kỳ. Hai màu vàng và đỏ của các quốc kỳ về phía ngƣời quốc gia đặt nền tảng 

trên bài Bình Ngô Ðại Cáo, một bản văn đƣợc một nhà ái quốc Việt Nam viết lên sau 

khi nƣớc ta đƣợc giải phóng khỏi ách đô hộ của ngƣời Trung Hoa và biểu lộ tinh thần 

độc lập của dân tộc. Trong khi đó, cờ đỏ sao vàng của tập đoàn CSVN biểu lộ tinh thần 

nô lệ, thần thuộc nƣớc ngoài vì đặt nền tảng trên nguyên tắc tổ chức của Cộng Sản quốc 

tế ngày nay đƣợc nêu rõ trong thuyết chủ quyền hạn chế của nhà lãnh tụ Liên Sô 

Brezhnev, theo đó, Liên Sô có quyền can thiệp vào việc nội bộ của các nƣớc theo xã hội 

chủ nghĩa để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

 

2. Ý nghĩa đặc biệt của cờ quẻ Ly và cờ vàng ba sọc đỏ. 

Ngoài ý nghĩa chung về màu sắc nói trên đây, cờ quẻ Ly và cờ vàng ba sọc đỏ còn có 

những ý nghĩa riêng cũng rất sâu sắc. 

 

a. Ý nghĩa cờ quẻ Ly. 

Nhƣ chúng tôi đã nói trên đây, Ly là một quẻ của bát quái. Cũng nhƣ màu đỏ, nó tƣợng 

trƣng cho phƣơng nam. Trong vũ trụ quan của Việt Nam và Trung Hoa thời trƣớc, màu 

đỏ thuộc hành hỏa, tƣợng trƣng cho mặt trời hay lửa; quẻ Ly cũng tƣợng trƣng cho mặt 

trời, cho lửa, cho ánh sáng, cho nhiệt lực và về mặt xã hội thì tƣợng trƣng cho sự văn 



minh. 

Về hình dạng thì quẻ Ly trên cờ của chánh phủ Trần Trọng Kim gồm một vạch đỏ liền, 

một vạch đỏ đứt và một vạch đỏ liền. Do đó, bên trong quẻ Ly, hiện lên một nền vàng 

gồm hai vạch liền và một vạch đứng nối liền hai vạch ấy. Trong Hán văn, đó là chữ 

Công. Chữ công này đƣợc dùng trong các từ ngữ công nhơn, công nghệ để chỉ ngƣời 

thợ và nghề biến chế các tài nguyên để phục vụ đời sống con ngƣời. Vậy, ngoài ý nghĩa 

văn minh rạng rỡ, quẻ Ly còn hàm ý ca ngợi sự siêng năng cần mẫn và sự khéo léo của 

dân tộc Việt Nam trong các ngành hoạt động sản xuất kỹ nghệ. 

 

b. Ý nghĩa cờ vàng ba sọc đỏ. 

1/ Ý nghĩa chánh trị. 

Trong lá quốc kỳ, nền vàng tƣợng trƣng cho quốc gia và dân tộc Việt Nam nói chung và 

ba sọc đỏ tƣợng trƣng cho ba kỳ. Vậy, ba sọc đỏ name trên nền vàng hàm ý là nƣớc Việt 

Nam gồm cả ba kỳ và dân tộc Việt Nam gồm ngƣời của cả ba kỳ. 

Ngày nay, sự thống nhứt của quốc gia và dân tộc Việt Nam là một điều không ai phủ 

nhận đƣợc nên ngƣời Việt Nam hiện tại không ý thức đƣợc sự gay go của cuộc tranh 

đấu đòi thống nhứt trong thập niên 1940, nhứt là ở Nam Việt. Trong ngôn ngữ Việt 

Nam, chữ kỳ có nghĩa là một phần đất của một quốc gia chớ không hàm ý một lãnh thổ 

biệt lập. Các từ ngữ Bắc Kỳ, Nam Kỳ thật sự đã đƣợc triều đình Huế dùng lúc nƣớc Việt 

Nam chƣa bị ngƣời Pháp xâm lăng để chỉ hai địa phƣơng của một quốc gia thống nhứt. 

Sau khi xâm chiếm Việt Nam, ngƣời Pháp mới tách Nam Kỳ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, 

rồi dùng từ ngữ Trung Kỳ để chỉ phần đất ở hai phía bắc và nam của kinh đô Huế. Nam 

Kỳ đƣợc Pháp trực tiếp cai trị nhƣ một phần đất của Pháp. Bắc Kỳ và Trung Kỳ đƣợc 

xem là lãnh thổ của nhà Nguyễn chịu sự bảo hộ của Pháp, nhƣng từ năm 1897, Pháp lại 

ép nhà vua Việt Nam phải giao quyền đại diện mình cho một Thống Sứ Pháp thành ra 

Pháp đã can thiệp vào sự cai trị đất này một cách trực tiếp hơn ở Trung Kỳ. 

Trong hệ thống tổ chức của Pháp trƣớc Thế Chiến II, ba kỳ của Việt Nam đã đƣợc xem 

nhƣ là ba lãnh thổ biệt lập. Sau Thế Chiến II, kế hoạch của Pháp là thành lập một Liên 

Bang Ðông Dƣơng gồm 5 nƣớc là ba kỳ của Việt Nam, Cam Bu Chia và Lào. Trong 5 

nƣớc này, Nam Kỳ là đất mà Pháp tha thiết muốn nắm giữ dƣới quyền thống trị của 

mình hơn hết vì nó đã đƣợc họ trực tiếp cai trị từ năm 1867, lại là phần đất thạnh vƣợng 

trù phú nhứt. Bởi đó, họ đã nhứt định không chấp nhận một nƣớc Việt Nam thống nhứt 

gồm cả ba kỳ. Tháng 3 năm 1946, họ đã cho thành lập Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc. Thiểu 

số ngƣời Việt Nam theo họ lúc đó đã chống lại quan niệm Việt Nam thống nhứt một 

cách mạnh mẽ. Các phần tử quá khích trong nhóm này đã xem đồng bào gốc Bắc Việt 

cƣ trú ở Nam Việt trong thời kỳ đó là ngƣời của một nƣớc địch và thƣờng hành hung 

đối với các đồng bào ấy. Trong các cuộc bố ráp hay chận đƣờng xét giấy căn cƣớc, họ 

thƣờng bắt ngƣời dân nói ba tiếng Tân Sơn Nhứt, ngƣời nào không nói đúng giọng Miền 

Nam thì bị họ đánh đập một cách tàn nhẫn. 

Sau mấy năm tác chiến ở Ðông Dƣơng, ngƣời Pháp ý thức rằng họ không thể áp đặt ở 

Việt Nam một chế độ thống trị theo khuôn khổ họ đặt ra. Vì cần dùng sự giúp đỡ của 

Hoa Kỳ để có phƣơng tiện tài chánh đối phó với CSVN, họ phải chấp nhận điều kiện 



của Hoa Kỳ là nhìn nhận nền độc lập của Việt Nam. Bởi đó, họ đã tiếp xúc và thƣơng 

thuyết với Cựu Hoàng Bảo Ðại. Tuy nhiên, họ chỉ muốn cho Việt Nam hƣởng một nền 

độc lập hình thức, và thực quyền vẫn còn nằm trong tay họ. Mặt khác họ không chấp 

nhận sự thống nhứt của Việt Nam và tìm mọi cách giữ riêng Nam Kỳ dƣới quyền cai trị 

trực tiếp của họ. 

Nhờ đƣợc Anh Nguyễn Tôn Hoàn từ Trung Hoa về cho biết về tình thế và nhận chân 

rằng chỉ có Cựu Hoàng Bảo Ðại mới có thể đại diện cho ngƣời quốc gia Việt Nam trong 

cuộc thƣơng thuyết với Pháp nên Xứ Bộ Nam Việt của Ðại Việt Quốc Dân Ðảng đã 

phát động phong trào đòi thi hành giải pháp Bảo Ðại với một nƣớc Việt Nam độc lập và 

thống nhứt. Lúc ấy, ngƣời Pháp đã đàn áp phong trào này ở Nam Việt một cách mạnh 

mẽ. Một số đồng chí của tôi trong đó có Anh Dƣơng Quang Tiếp (sau này phục vụ trong 

Quân Ðội và trong ngành cảnh sát với cấp bực đại tá và đã từ trần trong trại tù cộng sản) 

đã bị Pháp bắt và đánh đập tàn nhẫn khi rải truyền đơn đòi thi hành giải pháp Bảo Ðại. 

Tuy đƣợc sự yểm trợ của Hoa Kỳ trong cuộc thƣơng thuyết, Cựu Hoàng Bảo Ðại không 

nắm đƣợc ƣu thế hoàn toàn đối với Pháp vì lúc đó, Trung Cộng đã thắng thế hơn Trung 

Hoa Dân Quốc và CSVN có triển vọng đƣợc Trung Cộng giúp đỡ trong tƣơng lai. 

Ngƣời Pháp đã cho Cựu Hoàng Bảo Ðại biết rằng nếu không thỏa thuận đƣợc với ông, 

họ sẽ thƣơng thuyết với Hồ Chí Minh. Nhận thấy thời gian không thuận lợi cho mình, 

Cựu Hoàng Bảo Ðại đã phải nhƣợng bộ cho Pháp về mặt độc lập, nghĩa là chấp nhận để 

cho Việt Nam ở trong Liên Hiệp Pháp với những mối liên hệ chặt chẻ với Pháp, nhƣng 

cƣơng quyết đòi Pháp phải nhận cho Việt Nam thống nhứt. Ngƣời Pháp đã phải nhƣợng 

bộ ông về vấn đề này. 

Nhƣng ngay đến lúc chánh phủ Pháp chấp nhận cho Nam Kỳ đƣợc sáp nhập vào lãnh 

thổ Việt Nam, đám thực dân ở Nam Việt vẫn chƣa chịu thua và nhiệt liệt chống lại việc 

ấy. Vì Nam Kỳ đƣợc xem là một lãnh thổ của Pháp mà theo nền pháp lý của Pháp thì 

mọi quyết định liên hệ đến qui chế của đất này phải có sự chấp thuận của một hội nghị 

địa phƣơng tên là Hội Ðồng Lãnh Thổ Nam Kỳ (Assemblée Territoriale de 

Cochinchine), thực dân Pháp đã dự liệu bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc những 

ngƣời Pháp và ngƣời Nam Kỳ có quốc tịch Pháp đƣợc bầu vào Hội Ðồng đó biểu quyết 

chống lại việc sáp nhập Nam Kỳ vào lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi đã biết đƣợc kế 

hoạch này và đã nhiệt liệt chỉ trích nó trên hai tờ báo Ðuốc Việt (cơ quan ngôn luận bán 

chánh thức của Xứ Bộ Nam Việt Ðại Việt Quốc Dân Ðảng) và Thanh Niên (cơ quan 

ngôn luận chánh thức của một tổ chức do Xứ Bộ này thành lập là Thanh Niên Bảo Quốc 

Ðoàn). 

Sự tố cáo của chúng tôi làm cho ngƣời Pháp rất căm tức. Tƣớng Boyer de la Tour du 

Moulin, Ủy Viên Cộng Hòa Pháp ở Nam Kỳ lúc đó đã mời một đồng chí của tôi là Anh 

Ðỗ Văn Năng, Thủ Lãnh Thanh Niên Bảo Quốc Ðoàn, đến gặp ông và bảo rằng: Xin 

ông nhớ cho rằng tôi là ngƣời Pháp có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của nƣớc Pháp. Các 

hoạt động của đoàn thể ông có hại cho quyền lợi này. Các ông phải chấm dứt nó hay ít 

nhứt cũng giảm thiểu nó, nếu không, tôi buộc lòng phải đối phó một cách quyết liệt. Tôi 

sẽ rất tiếc nếu phải làm nhƣ vậy, vì tôi lúc nào cũng tôn trọng ông là ngƣời mà tôi nhìn 

nhận là rất đứng đắn. Anh Ðỗ Văn Năng đã điềm tĩnh trả lời: Tôi rất cám ơn ông đã tỏ 



ra thành thật với tôi, và tôi thấy có nhiệm vụ cũng phải thành thật đối với ông. Xin ông 

hiểu giùm cho rằng ông yêu nƣớc Pháp nhƣ thế nào thì tôi yêu nƣớc Việt Nam nhƣ thế 

ấy và ông có quyết tâm bảo vệ quyền lợi Pháp nhƣ thế nào thì tôi cũng có quyết tâm bảo 

vệ quyền lợi nƣớc Việt Nam nhƣ thế ấy. 

Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến dịch tố cáo các âm mƣu của thực dân Pháp ở Nam 

Việt tìm cách phá hoại các giao ƣớc giữa chánh phủ Pháp với Cựu Hoàng Bảo Ðại về 

vấn đề thống nhứt Việt Nam. Mặt khác, Cựu Hoàng Bảo Ðại lúc ấy còn ở Âu Châu đã 

cho biết rằng ông chỉ chịu về nƣớc lãnh đạo chánh phủ nếu việc tái nhập Nam Kỳ vào 

lãnh thổ Việt Nam đƣợc xác định một cách rõ rệt. Cuối cùng, các hội viên của Hội Ðồng 

Lãnh Thổ Nam Kỳ đã không dám chống hẳn lại việc thống nhứt Việt Nam. Họ chỉ ghi 

thêm trong quyết nghị biểu quyết ngày 23 tháng 4 năm 1949 chấp nhận để Nam Kỳ 

đƣợc sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam một điều kiện là nếu có sự thay đổi trong mối liên 

hệ giữa Việt Nam với Liên Hiệp Pháp thì Nam Kỳ sẽ lại đƣợc quyền tự quyết định về số 

phận mình. 

Ðám thực dân Pháp ở Nam Kỳ rất thù hận chúng tôi về việc đã chống lại họ một cách 

mãnh liệt về vấn đề thống nhứt Việt Nam. Do đó, họ ngầm thông đồng với bọn công tác 

thành của CSVN và để cho một cán bộ trong bọn công tác này là La Văn Liếm hạ sát 

Anh Ðỗ Văn Năng ở Sài Gòn vào những tháng đầu năm 1950. Ngoài anh ra, chắc hẳn 

còn có nhiều ngƣời Việt Nam khác thuộc các tổ chức ái quốc đã bị Pháp sát hại vì cuộc 

tranh đấu cho Việt Nam thống nhứt. 

Vậy, đồng bào gốc Bắc Việt vào cƣ trú Nam Việt trƣớc 1945 và ngƣời Nam Việt chủ 

trƣơng thống nhứt đã phải tranh đấu rất gay go, có ngƣời phải thiệt mạng vì chủ trƣơng 

này. Bởi đó, sọc đỏ thứ ba trên quốc kỳ tƣợng trƣng cho Nam Việt thật sự đã đƣợc tô 

bằng máu của nhiều nhà ái quốc và điều này làm cho cờ vàng ba sọc đỏ có một ý nghĩa 

chánh trị sâu xa mà nhiều ngƣời Việt Nam hiện nay không thấy đƣợc. 

Một quyết định khác của Quốc Trƣởng Bảo Ðại khi ông mới về nƣớc năm 1949 cũng có 

một ý nghĩa chánh trị ít ai đƣợc biết là việc chọn Sài Gòn làm thủ đô. Vì là ngƣời kế 

thừa nhà Nguyễn nên Quốc Trƣởng Bảo Ðại rất muốn đặt chánh phủ thống nhứt của 

Việt Nam ở Huế là kinh đô cổ truyền của triều đại mình. Nhƣng lúc ấy, nhà cách mạng 

lão thành Trần Văn Ân đã bàn với ông là nếu ông lấy Huế làm thủ đô, việc sáp nhập 

Nam Kỳ vào lãnh thổ Việt Nam không đƣợc thể hiện rõ rệt đối với ngƣời Việt Nam và 

ngƣời ngoại quốc và nền thống nhứt thâu hoạch đƣợc một cách gay go sẽ không vững 

chắc. Ðặt thủ đô ở Sài Gòn để cho mọi chánh lịnh ban hành trong toàn quốc Việt Nam 

phát xuất từ Nam Việt thì tánh cách thống nhứt của nƣớc Việt Nam từ mũi Cà Mau đến 

ải Nam Quan hiển hiện trƣớc mắt và trong tâm thức mọi ngƣời thành ra không ai còn 

hoài nghi hay phủ nhận sự thống nhứt đó đƣợc nữa. Quốc Trƣởng Bảo Ðại tán thành ý 

kiến trên đây của Ông Trần Văn Ân và quyết định lập chánh phủ thống nhứt ở Sài Gòn, 

mặc dầu ông không thích ở Sài Gòn vì chánh quyền Pháp lúc đó chịu giao Phủ Cao Ủy 

ở Hà Nội cho ông mà lại giữ Phủ Cao Ủy ở Sài Gòn là Dinh Norodom (sau này gọi lại 

là Dinh Ðộc Lập) thành ra tại Sài Gòn, Phủ Thủ Tƣớng của Việt Nam kém bề thế hơn 

Phủ Cao Ủy của Pháp. 



 

2/ Ý nghĩa triết lý. 

Về mặt triết lý, trong bát quái, ba vạch liền là quẻ Càn, tƣợng trƣng cho trời, cho vua, 

cho cha và cho quyền lực. Ngày nay, chúng ta sống trong chế độ dân chủ và quẻ Càn 

trên quốc kỳ có thể dùng để tƣợng trƣng cho quốc gia và dân tộc Việt Nam và sức mạnh 

của toàn dân ta. 

 

3. Cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng. 

a. So sánh cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng về mặt thẩm mỹ. 

Nói chung thì trên một lá cờ gồm hai màu, một đậm, một lợt thì nếu màu đậm quá nhiều 

và làm nền còn màu lợt quá ít và làm dấu hiệu phụ thuộc thì màu lợt bị màu đậm tràn 

ngập và lá cờ trở thành tối. Trái lại, nếu màu lợt nhiều hơn và làm nền còn màu đậm ít 

hơn và làm dấu hiệu phụ thuộc thì màu đậm in rõ lên nền màu lợt và cả hai màu đều 

sáng chói. Quốc kỳ của tập đoàn CSVN gồm một ngôi sao vàng nhỏ trên nền đỏ, màu 

vàng của ngôi sao bị nền đỏ sậm hơn tràn ngập nên chỉ hiện lean nhƣ một tia sáng yếu 

ớt và cả lá cờ xem rất tối. Quốc kỳ của ngƣời quốc gia chúng ta trái lại, dùng màu vàng 

làm nền và ba sọc đỏ sậm hơn đã hiện rõ lên nền vàng này thành ra cả hai màu đều tƣơi 

sáng. Vậy, chỉ xét riêng về mặt thẩm mỹ, quốc kỳ của chúng ta tƣơi đẹp hơn quốc kỳ 

của tập đoàn CSVN rất nhiều. Ðiều đó cũng không có chi lạ. Quốc kỳ của chúng ta do 

một họa sĩ nổi tiếng vẽ ra, còn cờ của tập đoàn CSVN chỉ là sự mô phỏng nô lệ cờ một 

đế quốc có chủ trƣơng sắt máu và không có ý thức gì về cái đẹp. 

 

b. So sánh cờ vàng ba sọc đỏ với cờ đỏ sao vàng về mặt triết lý. 

Nếu lấy nền triết lý cổ truyền của dân tộc Việt Nam làm căn bản để phán đoán thì cờ 

vàng ba sọc đỏ của chúng ta cũng có một ý nghĩa tốt đẹp hơn cờ đỏ sao vàng nhiều. 

Theo quan niệm cổ của dân tộc Việt Nam, màu vàng thuộc hành thổ và màu đỏ thuộc 

hành hỏa và vì hỏa sanh thổ nên hai màu này rất hợp với nhau. Nhƣng trên cờ đỏ sao 

vàng, màu đỏ quá nhiều, màu vàng quá ít, cũng nhƣ khối lửa lớn hay một ánh nắng gay 

gắt nung đốt một hòn đất nhỏ thành ra hòn đất bị khô cằn đi. Trong khi đó, trên cờ vàng 

ba sọc đỏ, ba sọc đỏ nhỏ nhƣ những tia nắng rọi xuống một mặt đất rộng rãi làm cho 

mặt đất này ấm áp và có điều kiện thuận lợi cho cây cỏ mọc lên đƣợc. 

Ý nghĩa về triết lý trên đây thật ra cũng phù hợp với bản chất của chế độ chánh trị hai 

bên. Chế độ cộng sản là một chế độ độc tài toàn diện đè ép nhơn dân, phủ nhận các 

quyền lợi căn bản của con ngƣời, làm thui chột các sáng kiến nên không thể phát triển 

đƣợc. Dƣới quyền của tập đoàn CSVN, nƣớc Việt Nam đã trở thành một mảnh đất cằn 

cỗi không sinh khí và xã hội Việt Nam lọt vào sự đói khổ cùng cực. Chế độ quốc gia 

dung nạp sự tự do, tôn trọng các quyền lợi căn bản của con ngƣời và khuyến khích sáng 

kiến nên mặc dầu các nhà lãnh đạo về phía quốc gia đã phạm nhiều lỗi lầm trầm trọng, 

mặc dầu CSVN đã gây nhiều tàn sát và phá hoại, phần lãnh thổ Việt Nam do ngƣời quốc 

gia điều khiển đã là một mảnh đất đầy sinh khí và nhơn dân Việt Nam trên lãnh thổ này 

đã hƣởng một nếp sống tƣơng đối tự do và trù phú hơn. 
 

D. VẤN ÐỀ THAY ÐỔI QUỐC KỲ. 



 

1. Các lập luận đƣa ra để phủ nhận cờ vàng ba sọc đỏ. 

Sau năm 1975, trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại có một số ngƣời chủ trƣơng phủ 

nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. Trong số những ngƣời này, có kẻ bảo rằng đó là cờ thua trận, 

có kẻ bảo rằng đó là một lá cờ của một chế độ tham nhũng thúi nát, có kẻ cho rằng đó là 

cờ của Bảo Ðại, cờ của Ông Ngô Ðình Diệm hay cờ của Ông Nguyễn Văn Thiệu là 

những ngƣời lãnh đạo mà họ cho là không xứng đáng. 

 

2. Quan niệm chung của ngƣời các nơi trên thế giới về quốc kỳ. 

Thật sự thì quốc kỳ một nƣớc thƣờng có ý nghĩa sâu xa liên hệ đến văn hóa và lịch sử 

dân tộc. Dầu cho nó do ai chọn lựa và chọn lựa nhƣ thế nào thì một khi đã đƣợc dùng 

làm quốc kỳ, nó cũng không còn có thể đƣợc xem là của cá nhơn nào mà phải đƣợc xem 

là của toàn thể nhơn dân trong nƣớc. Bởi đó, số phận quốc kỳ không thể cột buộc vào số 

phận một nhà lãnh đạo, vào những ƣu khuyết điểm của một chế độ hay vào sự thắng bại 

trong một cuộc tranh đấu. Trong lịch sử thế giới, không ai chủ trƣơng phủ nhận quốc kỳ 

của mình hay thay đổi nó vì các lý do trên. Việc thay đổi quốc kỳ chỉ đƣợc đặt ra khi 

trong nƣớc có những quan niệm chánh trị mới hoàn toàn khác quan niệm làm căn bản 

cho chế độ quốc gia. 

Nhƣ chúng tôi đã nói trên đây, lá quốc kỳ đầu tiên đƣợc dùng trên thế giới là cờ tam sắc 

của Pháp. Nó là kết quả một sự tƣơng nhƣợng giữa hoàng gia Pháp và nhơn dân thị xã 

Paris. Sau đó, nhà vua Louis thứ XVI của Pháp đã chống lại Cách Mạng và bị xử tử, 

nhƣng chánh phủ cách mạng Pháp vẫn chánh thức lấy lá cờ tam sắc làm quốc kỳ. 

Lúc dòng vua chánh thống của Pháp đƣợc đƣa lên ngôi báu trở lại, họ đã dùng lá cờ 

trắng có hoa huệ vàng của hoàng gia làm quốc kỳ, nhƣng cờ này chỉ đƣợc dùng từ năm 

1816 đến năm 1830. Với cuộc Cách Mạng 1830, dòng Orléans đƣợc đƣa lên thay dòng 

vua chánh thống và cờ tam sắc đã đƣợc dùng làm quốc kỳ trở lại. 

Năm 1848, dòng Orléans lại bị lật đổ. Một số nhà cách mạng tả khuynh thời đó đã chủ 

trƣơng dùng cờ đỏ thay cờ tam sắc làm quốc kỳ, nhƣng sau một bài diễn văn cảm động 

của thi hào Lamartine, ngƣời Pháp đã quyết định giữ cờ tam sắc. Lúc ấy, ngƣời Pháp lập 

Ðệ Nhị Cộng Hòa. Nhƣng ngƣời đầu tiên đƣợc bầu làm Tổng Thống của nền cộng hòa 

này lại là cháu của Hoàng Ðế Napoléon thứ I. Năm 1850, ông đảo chánh để lên ngôi 

hoàng đế với danh hiệu Napoléon thứ III. Ðến năm 1870, vì gây chiến với Ðức và bị 

thảm bại nên ông phải thoái vị. 

Quốc Hội Pháp đƣợc bầu vào lúc đó gồm nhiều ngƣời bảo hoàng muốn tái lập chế độ 

quân chủ và tôn làm quốc vƣơng Bá Tƣớc Chambord, ngƣời lãnh đạo dòng vua chánh 

thống từ năm 1836. Nhƣng Bá Tƣớc Chambord đòi hỏi phải bỏ cờ tam sắc để lấy cờ 

trắng thêu hoa huệ vàng làm quốc kỳ. Những ngƣời bảo hoàng nhiệt tâm nhứt đều biết 

rằng quốc dân Pháp lúc đó không chấp nhận cờ trắng thêu hoa huệ vàng thay cờ tam sắc 

nên cố thuyết phục Bá Tƣớc Chambord bỏ ý định của ông. Thống Chế Mac Mahon là 

một lãnh tụ bảo hoàng đã bảo rằng: "Nếu dùng lá cờ trắng thay lá cờ tam sắc thì không 

cần ai bấm cò, súng cũng tự nổ”. Vì Bá Tƣớc Chambord vẫn khăng khăng phủ nhận lá 

cờ tam sắc nên cuối cùng phe bảo hoàng phải từ bỏ chủ trƣơng tái lập chế độ quân chủ. 



Thời Thế Chiến II, Thống Chế Pétain đã chịu đầu hàng ngƣời Ðức trong khi Tƣớng De 

Gaulle chạy sang Anh kêu gọi ngƣời Pháp kháng chiến. Lúc ấy, có hai lực lƣợng Pháp 

đối đầu nhau và cả hai đều dùng lá cờ tam sắc. Ðể phân biệt hai bên, Tƣớng De Gaulle 

chỉ dùng một cây thánh giá Lorraine gồm hai nhánh ngang và một nhánh dọc đặt trên cờ 

để làm hiệu kỳ cho Lực Lƣợng Pháp Quốc Tự Do (LLPQTD) của ông. Ðến khi giải 

phóng đƣợc nƣớc Pháp, ông đã không vì cớ cờ tam sắc đã bị Thống Chế Pétain dùng 

trong khi đầu hàng Ðức để xin thay đổi nó. Do đó, cờ tam sắc vẫn là quốc kỳ của Pháp 

và lá cờ có dấu thập tự Lorraine chỉ đƣợc xem là hiệu kỳ của LLPQTD. 

Nói chung lại thì từ năm 1789, ở Pháp có ba quan niệm chánh trị căn bản thể hiện bằng 

ba lá cờ: quan niệm quân chủ chánh thống với cờ trắng thêu hoa huệ vàng, quan niệm 

cách mạng tả phái với cờ đỏ và quan niệm dân chủ tự do với cờ tam sắc. Cờ tam sắc 

biểu tƣợng đƣợc lý tƣởng chung của đa số dân Pháp nên đã đƣợc chọn làm quốc kỳ và 

các mƣu toan thay đổi nó đều không thành tựu đƣợc. 

 

3. Nhiệm vụ ngƣời quốc gia Việt Nam đối với quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ. 

Ngƣời quốc gia Việt Nam ta may mắn có một lá quốc kỳ rất đẹp và oai hùng. Phải thấy 

cờ này bay phấp phới trên một nền trời trong xanh mới thấy hết cái đẹp oai hùng đó. 

Mặt khác, cờ vàng ba sọc đỏ mang nhiều ý nghĩa triết lý và chánh trị tuyệt hảo, hơn hẳn 

lá cờ đỏ sao vàng chống đối lại nó. Từ khi Quốc Gia Việt Nam đƣợc công nhận là một 

nƣớc độc lập, cờ vàng ba sọc đỏ đã đƣợc nhiều quốc gia trên thế giới biết. Tại Việt 

Nam, nó đã là biểu tƣợng hội tập nhiều triệu chiến sĩ quân nhơn cũng nhƣ dân sự tranh 

đấu cho sự tự do của dân tộc Việt Nam. Nó đã đƣợc dùng để phủ lên áo quan của nhiều 

trăm ngàn ngƣời đã chết vì Tổ Quốc Việt Nam.. Nhƣ vậy, nó là một bảo vật thiêng liêng 

đối với mọi ngƣời chúng ta. 

Hiện nay, quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ không còn đƣợc chánh thức dùng bên trong nƣớc 

Việt Nam, nhƣng mọi ngƣời Việt Nam ở quốc nội đều biết rằng nó là lá cờ tƣợng trƣng 

cho nền độc lập và tự do của Tổ Quốc, chống lại chế độ cộng sản tàn ác, phi nhơn và nô 

lệ ngoại bang. Bên ngoài Việt Nam, nó cũng đƣợc ngƣời ngoại quốc xem là biểu tƣợng 

của phía ngƣời Việt Nam chống lại Cộng Sản. Không biểu tƣợng nào khác có thể thay 

thế cờ vàng ba sọc đỏ về các mặt này. Vậy, việc tỏ lòng tôn trọng quốc kỳ nền vàng ba 

sọc đỏ và dùng nó một cách rộng rãi ở nơi nào có ngƣời quốc gia Việt Nam là một công 

cuộc đóng góp lớn vào việc giải phóng đất nƣớc khỏi ách Cộng Sản. 

Việc một hội đoàn Việt Nam dùng làm hiệu kỳ một lá cờ nền vàng ba sọc đỏ trên có 

biểu tƣợng riêng cho mình là một điều hữu ích cho công cuộc tranh đấu chống lại Cộng 

Sản.. Khi Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) áp dụng nguyên tắc trên đây và 

thêm 5 ngôi sao 5 nhánh màu xanh trên cờ vàng ba sọc đỏ để làm đoàn kỳ của mình, 

một số ngƣời đã chỉ trích vì cho rằng nhƣ vậy là bất kính đối với quốc kỳ. Nhƣng sự thật 

không phải nhƣ vậy. Việc dùng một biểu hiệu thêm vào quốc kỳ để làm hiệu kỳ cho một 

tổ chức tranh đấu cho Tổ Quốc là một điều mà ngƣời các nƣớc đã từng làm. Nhƣ trên 

đây đã nói, khi thành lập LLPQTD để chống lại chánh phủ Pétain, Tƣớng De Gaulle đã 

dùng một cây thập tự Lorraine thêm vào quốc kỳ Pháp. Vậy, việc đoàn kỳ của 

LMDCVN là một quốc kỳ trên có 5 ngôi sao 5 nhánh màu xanh chỉ hàm ý rằng 



LMDCVN là một tổ chức của VNCH tranh đấu dƣới lá quốc kỳ Việt Nam, và 5 ngôi 

sao 5 nhánh màu xanh chỉ để phân biệt nó với những tổ chức tranh đấu khác nhƣng cùng 

một mục tiêu chung. 

Trong khi chƣa giải phóng đƣợc Việt Nam và chƣa làm cho nó đƣợc chánh thức dùng 

trở lại trên toàn cõi Việt Nam, nhiệm vụ ngƣời Việt Nam ở hải ngoại là làm cho cờ này 

vẫn đƣợc sử dụng ở mọi nơi có ngƣời quốc gia Việt Nam, đặc biệt là trong những hoạt 

động có liên hệ đến ngƣời ngoại quốc. Về mặt này, chúng ta phải ghi công cố Ðại Tá Ðỗ 

Ðăng Công, nguyên Tổng Thƣ Ký của Phân Bộ Việt Nam trong Liên Minh Thế Giới 

Chống Cộng (LMTGCC). Sau năm 1975, lúc CSVN vừa chiếm đƣợc Miền Nam Việt 

Nam, ban tổ chức của liên minh này đã không còn dùng cờ vàng ba sọc đỏ trong các 

phiên họp của họ. Nhƣng bằng những lời lẽ hợp lý, cƣơng quyết và cảm động, cố Ðại 

Tá Ðỗ Ðăng Công đã làm cho họ thay đổi ý kiến và từ đó, quốc kỳ của chúng ta đã đƣợc 

long trọng dùng chung với cờ của các nƣớc hội viên khác của LMTGCC ở mọi nơi.  

Ngoài ra, còn có những ngƣời khác cũng có những công tác tƣơng tự. Khi đến thuyết 

trình về vấn đề Việt Nam ở Viện Ðại Học OSU (Oregon State University) tại Cornvallis 

ngày 30 tháng 11 năm 1987, tôi đƣợc biết rằng các anh chị em sinh viên Việt Nam ở 

Viện Ðại Học này đã hai lần tranh đấu với ban giám đốc để cho cờ vàng ba sọc đỏ vẫn 

đƣợc treo với tƣ cách là quốc kỳ Việt Nam ở một hội trƣờng trƣng bày cờ các nƣớc. 

Phía Canada thì Cộng Ðồng Việt Nam đã tranh đấu để cho thị xã Toronto chấp nhận để 

cho quốc kỳ Việt Nam đƣợc treo lên một tuần lễ mỗi năm tại kỳ đài của thị xã vào dịp 

30 tháng 4. Tại Los Angelès (California) thì Cộng Ðồng Việt Nam đã đƣợc chấp nhận 

cho xây dựng một kỳ đài để quốc kỳ Việt Nam sẽ đƣợc treo liên tục suốt năm. Tại San 

Jose (California), Cộng Ðồng Việt Nam cũng sẽ xây dựng một kỳ đài tƣơng tự*. Ngoài 

ra, trong dịp Tết Mậu Thìn, quốc kỳ Việt Nam đã đƣợc treo trong suốt một tuần lễ ở trụ 

sở các tỉnh Santa Clara, thị xã San José và thị xã Milpitas. 

Có lẽ trên thế giới còn có những nơi mà đồng bào Việt Nam đã tranh đấu và thành công 

trong việc làm cho quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ đƣợc cộng đồng quốc tế chấp nhận treo 

lên mà chúng tôi không đƣợc biết nên không nêu ra đây đƣợc. Riêng Ủy Ban Quốc Tế 

Yểm Trợ Việt Nam Tự Do (UBQTYTVNTD) thì dĩ nhiên là chánh thức công nhận quốc 

kỳ này. Ngày 4 tháng 12 năm 1986, khi tổ chức buổi hội thảo công khai đầu tiên của 

Uûy Ban, Ông Chủ Tịch Paul Vankerkhoven đã đích thân kiểm soát việc trang trí phòng 

hội thảo. Tại phòng này, quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ đã đƣợc treo chung với cờ các 

quốc gia trong Cộng Ðồng Âu Châu và đặc biệt là đƣợc treo ở chỗ danh dự là ngay bên 

hữu cờ Bỉ là cờ của nƣớc chủ nhà. Chắc chắn là trong mọi cuộc hội họp công cộng của 

UBQTYTVNTD mà có treo cờ thì quốc kỳ của chúng ta sẽ đƣợc treo chung với cờ các 

nƣớc khác. 

Việc quốc kỳ của chúng ta lần lần tái hiện bên cạnh cờ các quốc gia khác trên thế giới là 

một dấu hiệu cho thấy rằng công cuộc tranh đấu để giải phóng Việt Nam khỏi ách Cộng 

Sản có những tiến triển khả quan. Hiện nay, quốc kỳ này là biểu hiệu hội tập mọi ngƣời 

quốc gia Việt Nam: dầu có bất đồng ý kiến, dầu có những hiềm khích đối với nhau, mọi 

ngƣời quốc gia đều nên tôn trọng quốc kỳ và nếu mọi ngƣời đều quyết tâm tranh đấu 

chung nhau hay ít nhứt cũng song song nhau thì một ngày không xa lắm, quốc kỳ nền 



vàng ba sọc đỏ sẽ phấp phới bay trên mọi nóc nhà Việt Nam từ mũi Cà Mau cho đến ải 

Nam Quan. 

 

II. QUỐC CA VIỆT NAM 

 

A. SỰ XUẤT HIỆN CỦA Ý NIỆM QUỐC CA TRONG LỊCH SỬ NHƠN LOẠI. 

Ý niệm quốc ca đã từng xuất hiện một lƣợt với ý niệm quốc kỳ. Từ ngàn xƣa, loài ngƣời 

đã có dùng những bản nhạc hay bài ca để đánh dấu sự có mặt của một nhơn vật lãnh 

đạo. Nhƣng thời trƣớc, với chế độ quân chủ, các bản nhạc hay bài hát loại này đƣợc xem 

là biểu tƣợng riêng của cá nhơn nhà vua, nhá quí tộc hoặc nhà đại diện cho các cự tộc 

cầm đầu cộng đồng. Về nội dung, nó có thể là một bài để cho nhơn vật lãnh đạo này cầu 

nguyện trời hay thần linh phù hộ ông, một bài chúc tụng ông, đề cao công nghiệp của 

ông hay của gia tộc ông, hay một bài mô tả cảnh thái bình thạnh trị, hoặc sự cƣờng 

thạnh của cộng đồng mà ông là chủ nhơn. 

Chỉ với cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789, khi quốc gia đƣợc xem là sở hữu của toàn thể 

mọi ngƣời sống trong cộng đồng mới có bài hát đƣợc dùng làm biểu tƣợng chung cho 

toàn thể quốc dân. Ngƣời Pháp đã dùng từ ngữ hymne national để chỉ loại bài hát này. 

Quan niệm của ngƣời Pháp lần lần đƣợc ngƣời nƣớc khác chấp nhận và ngƣời thuộc các 

dân tộc nói tiếng Anh đã dùng từ ngữ national anthem khi nói đến bài hát tiêu biểu cho 

nƣớc mình. Hymne national của Pháp hay national anthem theo tiếng Anh đã đƣợc 

ngƣời Việt Nam chúng ta dịch là quốc thiều nếu nhấn mạnh trên phần âm nhạc, hay 

quốc ca khi nhấn mạnh trên phần lời nói.. 

Về phần thực hiện cụ thể thì bản quốc ca đầu tiên trên thế giới là bài Marseillaise của 

Pháp. Bài này do một đại úy công binh Pháp tên Rouget de Lisle làm năm 1792 với tên 

là Chiến Ca Của Lộ Quân Sông Rhin (Chant De Guerre Pour l'Armée Du Rhin). Nhƣng 

sau đó, nó đƣợc nổi tiếng khi đƣợc một tiểu đoàn chí nguyện quân gồm ngƣời gốc ở thị 

xã Marseille hát trong lúc kéo từ Marseille lên thủ đô Paris nên có tục danh là bài 

Marseillaise. Bài hát này đã đƣợc phổ biến rộng rãi ở Pháp từ năm 1792 và đến năm 

1795, nó đã đƣợc chánh thức chọn làm quốc ca của Pháp. 

Sau khi ngƣời Pháp tung ra ý niệm quốc ca, nhiều nƣớc khác đã chấp nhận ý niệm này 

và đều có quốc ca. Có khi quốc ca đƣợc chọn là một bài đã đƣợc dùng để đánh dấu sự 

hiện diện của nhà vua. Ðó là trƣờng hợp bài God Save The King (Trời Phù Hộ Ðức 

Vua) hay God Save The Queen (Trời Phù Hộ Nữ Hoàng) nếu quốc trƣởng là một nữ 

hoàng. Bài này đã đƣợc dùng ở Anh từ trƣớc Cách Mạng Pháp, nhƣng đến năm 1825 

mới đƣợc chánh thức xem là quốc ca của nƣớc Anh. 

 

B. CÁC BẢN NHẠC ÐÃ XUẤT HIỆN Ở VIỆT NAM VỚI TƢ CÁCH LÀ QUỐC 

THIỀU VÀ QUỐC CA. 

 

1. Quốc ca xuất hiện đầu tiên: bản Ðăng Ðàn Cung của Hoàng Ðế Bảo Ðại. 

Ở Việt Nam trƣớc đây, cũng nhƣ ở các nƣớc quân chủ cổ thời khác, có những bản nhạc 

và bài hát đƣợc dùng trong các lễ long trọng để đánh dấu sự hiện diện của nhà vua. Về ý 



niệm quốc thều hay quốc ca, nó chỉ xuất hiện ở nƣớc ta khi dân tộc ta bị lọt vào ách thực 

dân Pháp. 

Tuy nhiên, trong gần suốt thời kỳ Pháp thuộc, dân Việt Nam vẫn chƣa có quốc thiều và 

quốc ca. Nam Kỳ lúc ấy là thuộc địa Pháp và khi có các cuộc lễ lớn thì bản nhạc đƣợc 

dùng là bài Marseillaise của ngƣời Pháp. Ở Huế thì triều đình nhà Nguyễn có một số 

bản nhạc đƣợc dùng khi có sự hiện diện của nhà vua. Nhƣng các bản nhạc trên đây 

không phải là quốc thiều hay quốc ca theo đúng nghĩa kim thời của nó. 

Ðến thời Thế Chiến II, Hoàng Ðế Bảo Ðại mới ấn định quốc thiều và quốc ca một lƣợt 

với quốc kỳ. Bản quốc thiều và quốc ca này là bản Ðăng Ðàn Cung. Ðó là một bản nhạc 

cổ điển của Việt Nam và đƣợc triều đình Huế dùng khi nhà vua ngự đến đài Nam Giao 

để đại diện cho tất cả thần dân làm lễ tế trời. Lễ này ba năm cử hành một lần và đƣợc 

xem là cuộc lễ quan trọng hơn hết của triều đình. Do đó, bản Ðăng Ðàn Cung đƣợc xem 

là bản nhạc trang nghiêm nhứt. Vì vậy, Hoàng Ðế Bảo Ðại đã dùng nó làm quốc thiều 

và quốc ca trong khi cờ long tinh đƣợc chọn làm quốc kỳ. Cũng nhƣ cờ long tinh, bản 

Ðăng Ðàn Cung chỉ đƣợc dùng trên lãnh thổ Ðại Nam tức là Trung Kỳ và Bắc Kỳ, còn 

ở Nam Kỳ bị xem là lãnh thổ Pháp thì bản Marseillaise vẫn phải đƣợc dùng. 

 

2. Quốc ca thứ nhì: bản Việt Nam Minh Châu Trời Ðông thời chánh phủ Trần Trọng 

Kim. 

Sau khi Nhựt đảo chánh Pháp và Việt Nam tuyên bố độc lập, chánh phủ Trần Trọng 

Kim đã ban bố một chƣơng trình hƣng quốc ngày 8 tháng 5 năm 1945, trong đó bản 

Việt Nam Minh Châu Troi Ðông của nhạc sĩ Hùng Lân đƣợc chọn làm quốc ca. Lời ca 

của bản nhạc này nhƣ sau: 

 

Việt Nam, minh châu trời Ðông! 

Việt Nam, nƣớc thiêng Tiên Rồng! 

Non sông nhƣ gấm hoa uy linh một phƣơng, 

Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình Dƣơng. 

Từ ngàn xƣa tài danh lừng lẫy khắp nơi. 

Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời. 

Máu ai còn vƣơng cỏ hoa 

Giục đem tấm thân xẻ với sơn hà.. 

Giơ tay cƣơng quyết, 

Ta ôn lời thề ƣớc. 

Hy sinh tâm huyết, 

Ta báo đền ơn nƣớc. 

Dầu thân này nát tan tành gói da ngựa cũng cam, 

Thề trọn niềm trung thành với sơn hà nƣớc Nam. 

 

Bản quốc ca này đƣợc dùng chung với cờ quẻ Ly ở Bắc và Trung Việt, nhƣng không 

đƣợc dùng ở Nam Việt vì Nam Việt đã bị ngƣời Nhựt thay ngƣời Pháp điều khiển một 

cách trực tiếp và chỉ đƣợc trả cho triều đình Huế lúc Hoàng Ðế Bảo Ðại đã sắp thoái vị 



rồi. Vậy, trong thời kỳ từ khi ngƣời Nhựt đảo chánh Pháp cho đến khi Mặt Trận Việt 

Minh củng cố đƣợc chánh quyền của nó ở Nam Việt, cả lãnh thổ này không có quốc ca. 

Bài hát đƣợc ngƣời quốc gia ở Nam Việt dùng khi đứng lên tranh đấu cho nền độc lập 

của Việt Nam thời đó là bài Thanh Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh Niên của 

Thanh Niên Tiền Phong, chung với cờ vàng sao đỏ cũng của tổ chức này. Nhƣ chúng tôi 

sẽ trình bày sau đây, bản nhạc của bài Thanh Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh 

Niên này chính là bản nhạc của bài quốc ca mà chúng ta đang dùng. 

 

3. Quốc ca thứ ba: bản Tiến Quân Ca của tập đoàn CSVN. 

Khi cƣớp đƣợc chánh quyền, tập đoàn CSVN đã dùng làm quốc ca bản Tiến Quân Ca 

của nhạc sĩ Văn Cao. Bản nhạc này đã đƣợc họ bắt đầu dùng khi tổ chức các đơn vị võ 

trang đầu tiên và cho đến nay, vẫn đƣợc họ dùng làm quốc ca. 

 

4. Quốc ca của Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc. 

Khi Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc thành lập năm 1946, những ngƣời cầm đầu phong trào 

Nam Kỳ Tự Trị đã dùng làm quốc ca một bản phổ nhạc của mấy câu thơ đầu trong 

Chinh Phụ Ngâm Khúc mà tác giả là Giáo Sƣ Võ Văn Lúa, một giáo sƣ trung học thời 

Pháp thuộc. Sau đó, Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc lại dùng một bản nhạc khác cũng của vị 

giáo sƣ này làm quốc ca, nhƣng về nhạc và lời, bản sau này cũng chẳng hơn gì bản 

trƣớc. Các bản quốc ca quái đản trên đây thật xứng với lá cờ sốt rét dùng làm quốc kỳ 

cho Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc. Nó đã là một đề tài chế giễu của ngƣoi dân Nam Việt lúc 

đó và ngày nay nhắc lại nó, chúng tôi không biết nên cƣời hay nên khóc vì tuy hết sức lố 

bịch, nó đã đƣợc dùng làm biểu tƣợng cho một tổ chức chống lại nền thống nhứt của 

Việt Nam và đã gây nhiều đau khổ chết chóc cho những ngƣời tranh đấu cho nền thống 

nhứt này. 
 

5. Quốc ca của chúng ta ngày nay. 

Bản quốc ca của chúng ta hiện nay có một lịch sử đặc biệt. Ngƣời sáng tác bản nhạc là 

Lƣu Hữu Phƣớc, một cựu học sinh trƣờng trung học Pétrus Ký và cựu sinh viên Viện 

Ðại Học Hà Nội. Nếu tôi không lầm thì bản nhạc này đã đƣợc soạn ra lúc Lƣu Hữu 

Phƣớc còn học ở trƣờng Pétrus Ký. Năm 1942, anh ta là sinh viên của Viện Ðại Học Hà 

Nội. Thời Thế Chiến II, Viện Ðại Học này là Viện Ðại Học duy nhứt của các nƣớc 

Ðông Dƣơng. Nó có khoảng 800 sinh viên trong đó phân nửa là ngƣời Việt Nam, còn lại 

là ngƣời Khmer, ngƣời Lào, ngƣời Pháp và ngay cả ngƣời một số nƣớc láng giềng nhƣ 

Trung Quốc và các nƣớc Ðông Nam Á Châu. 

Vì là Viện Ðại Học duy nhứt của Ðông Dƣơng nên Viện Ðại Học Hà Nội đã họp tập tất 

cả sinh viên Việt Nam thời đó. Các sinh viên ái quốc gia nhập các chánh đảng cách 

mạng tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam đã tổ chức những tổ bí mật tại đó. Ðặc 

biệt Ðại Việt Quốc Dân Ðảng có đảng trƣởng Trƣơng Tử Anh và một cán bộ nồng cốt là 

Anh Nguyễn Tôn Hoàn học tại Viện Ðại Học Hà Nội thời Thế Chiến II. Anh Nguyễn 

Tôn Hoàn là ngƣời giỏi về nhạc nên đƣợc bầu làm Trƣởng Ban Âm Nhạc của Tổng Hội 

Sinh Viên Ðông Dƣơng (Association Générale des Eùtudiants Indochinois) và anh đã 

lãnh nhiệm vụ bí mật hƣớng dẫn các sinh viên hoạt động về văn hóa theo chiều hƣớng 



tranh đấu chống thực dân. 

Chiều ngày 15 tháng 3 năm 1942, Tổng Hội Sinh Viên Ðông Dƣơng (THSVÐD) đã tổ 

chức tại Ðại Giảng Ðƣờng của Viện Ðại Học Hà Nội một buổi hát để lấy tiền giúp các 

bịnh nhơn nghèo của các bịnh viện đƣợc dùng làm nơi thực tập cho các sinh viên Khoa 

Y Dƣợc. Các sinh viên Việt Nam đóng vai tuồng chủ động trong Tổng Hội đã quyết 

định nhơn cơ hội này tung ra một bản nhạc đặc biệt là Sinh Viên Hành Khúc, tên Pháp 

là Marche des Étudiants. Anh Nguyễn Tôn Hoàn đƣợc ủy nhiệm chọn bản nhạc dùng 

vào công việc đó. Lúc ấy, Lƣu Hữu Phƣớc đã đƣa cho anh một số bài nhạc do anh ta 

soạn. Anh Nguyễn Tôn Hoàn nhận thấy rằng trong tất cả các dự thảo của Lƣu Hữu 

Phƣớc, bản nhạc mà chúng ta hiện dùng làm quốc thiều có tánh cách khích động tinh 

thần tranh đau hơn hết nên đã chọn nó làm nhạc cho Sinh Viên Hành Khúc. Sau đó, một 

ủy ban soạn lời ca cho bản nhạc này đã đƣợc thành lập với Ðặng Ngọc Tốt, Mai Văn 

Bộ, Huỳnh Văn Tiểng, Phan Thanh Hòa, Hoàng Xuân Nhị. Lời ca này gồm ba đoạn với 

một điệp khúc chung: 

 

I. Này sinh viên ơi! Ðứng lên đáp lời sông núi! 

Ðồng lòng cùng đi, đi, mở đƣờng khai lối. 

Vì non sông nƣớc xƣa, truyền muôn năm chớ quên, 

Nào anh em Bắc Nam! Cùng nhau ta kết đoàn! 

Hồn thanh xuân nhƣ gƣơng trong sáng, 

Ðừng tiếc máu nóng, tài xin ráng! 

Thời khó, thế khó, khó làm yếu ta, 

Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá. 

Ðƣờng mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn phƣơng, 

Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trƣờng. 

(Ðiệp khúc) 

Sinh viên ơi! Ta quyết đi đến cùng! 

Sinh viên ơi! Ta thề đem hết lòng! 

Tiến lên đồng tiến! Vẻ vang đời sống! 

Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng! 

 

II. Này sinh viên ơi! Dấu xƣa vết còn chƣa xoá! 

Hùng cƣờng trời Nam, ghi trên bảng vàng bia đá! 

Lùa quân Chiêm nát tan, thành công Nam tiến luôn, 

Bình bao phen Tống Nguyên, từng ca câu khải hoàn. 

Hồ Tây tranh phong oai son phấn, 

Lừng tiếng Sát Thát Trần Quốc Tuấn. 

Mài kiếm cứu nƣớc nhớ ngƣời núi Lam, 

Trừ Thanh, Quang Trung giết hằng bao đám. 

Nòi giống có khí phách từ xƣa chớ quên, 

Mong đến ngày vẻ vang, ta thắp hƣơng nguyền. 

(Trở lại điệp khúc) 



 

III. Này sinh viên ơi! Muốn đi đến ngày tƣơi sáng, 

Hành trình còn xa, chúng ta phải cùng nhau gắng! 

Ngày xƣa ai biết đem tài cao cho núi sông, 

Ngày nay ta cũng đem lòng son cho giống dòng. 

Là sinh viên vun cây văn hoá, 

Từ trƣớc sẵn có nhiều hoa lá. 

Ðời mới kiến thiết đáp lòng những ai 

Hằng mong ta ra vững cầm tay lái. 

Bền chí quyết cố gắng làm cho khắp nơi 

Vang tiếng ngƣời nƣớc Nam cho đến muôn đời! 

(Trở lại điệp khúc) 

 

Các lời ca tiếng Việt nhƣ trên đây đƣợc dùng cho sinh viên Việt Nam và có mục đích 

thúc đẩy ngƣời Việt Nam tranh đấu cho đất nƣớc Việt Nam. Nhƣng vì nhƣ trên đã nói, 

Viện Ðại Học Hà Nội lúc ấy còn có nhiều sinh viên không phải Việt Nam nên ngoài lời 

ca tiếng Việt, lại còn có lời ca tiếng Pháp để mọi sinh viên của Viện đều có thể dùng nó 

đƣợc. Lời ca tiếng Pháp này dĩ nhiên là không thể nói riêng về Việt Nam mà phải nói 

đến cả Ðông Dƣơng để cho phù hợp với tên THSVÐD. Lời ca tiếng Pháp cũng do ủy 

ban nói trên đây soạn ra: 

 

Étudiants! Du sol l'appel tenace 

Pressant et fort, retentit dans l'espace. 

Des côtes d'Annam aux ruines d'Angkor, 

À travers les monts, du sud jusqu'au nord, 

Une voix monte ravie: 

Servir la chère Patrie! 

Toujours sans reproche et sans peur 

Pour rendre l'avenir meilleur. 

La joie, la ferveur, la jeunesse 

Sont pleines de femmes promesses. 

(Ðiệp khúc) 

Te servir, chère Indochine, 

Avec coeur et discipline, 

C'est notre but, c'est notre loi 

Et rien n'ébranle notre foi! 

 

Buổi hát chiều ngày 15 tháng 3 năm 1942 đã đƣa đến những kết quả mỹ mãn và bản 

Sinh Viên Hành Khúc tên Pháp là Marche des Étudiants đã đƣợc chánh thức công nhận 

là bản nhạc của THSVÐD. Mùa hè năm đó, Tổng Hội này lại tổ chức một buổi lễ mãn 

khoá tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Lần này, có Toàn Quyền Ðông Dƣơng và nhiều viên 

chức cao cap Pháp khác đến dự. Bản Sinh Viên Hành Khúc đƣợc dàn nhạc của Hải 



Quân Pháp trình tấu. Âm điệu hùng hồn của nó đã làm mọi ngƣoi khích động và khi nó 

đƣợc trổi lên, tất cả mọi ngƣoi tham dự lễ mãn khoá năm 1942 của Viện Ðại Học Hà 

Nội, kể cả các viên chức cao cấp Pháp, đều đã nghiêm chỉnh đứng dậy để chào nó. Sau 

đó, nó đƣợc phổ biến khắp nơi. Các sinh viên Pháp, Khmer và Lào dĩ nhiên là theo lời 

ca Pháp. Về phía Việt Nam thì các sinh viên chỉ lo đi học chớ không có nhiệt tâm tranh 

đấu chánh trị cũng chỉ biết có lời ca Pháp. Phần các sinh viên Việt Nam có nhiệt tâm 

tranh đấu cho nền độc lập của dân tộc thì đem ra phổ biến ở khắp cả ba kỳ trong kỳ nghỉ 

hè năm đó với lời ca tiếng Việt, nhứt là đoạn I nói trên đây. Vì thế, từ năm 1943, bài 

Sinh Viên Hành Khúc đã đƣợc ngƣời Việt Nam ở cả ba kỳ biết. 

Năm 1945, sau khi Nhựt đảo chánh Pháp, Thanh Niên Tiền Phong đƣợc thành lập ở 

Nam Việt và lấy bản nhạc trên đây làm đoàn ca. Tên bản nhạc đƣợc đặt lại là Thanh 

Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh Niên. Về lời thì hai chữ sinh viên đƣợc thay 

bằng hai chữ thanh niên. Lúc ngƣời Pháp trở lại chiếm Nam Việt cuối năm 1945, Thanh 

Niên Tiền Phong đã huy động ngƣời ái quốc Việt Nam ở Nam Việt đứng lên chống lại 

họ dƣới lá cờ vàng sao đỏ và bản Thanh Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh Niên. 

Năm 1948, trong phiên họp lịch sử ở Hongkong giữa Cựu Hoàng Bảo Ðại và một số 

thân hào nhơn sĩ cùng đại diện các đoàn thể chánh trị và tôn giáo ở Việt Nam, Anh 

Nguyễn Tôn Hoàn đã đề nghị lấy bản nhạc của Thanh Niên Hành Khúc làm quốc thiều 

cho Quốc Gia Việt Nam. Hội nghị đã đồng ý và tên bản nhạc đƣợc đặt lại là Quốc Dân 

Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân. Về lời ca, đoạn I của bài Thanh Niên Hành Khúc 

nói trên đây đã đƣợc dùng, với hai chữ công dân thay cho hai chữ thanh niên. 

Ngày 2 tháng 6 năm 1948, chánh phủ lâm thời Việt Nam đƣợc thành lập với Tƣớng 

Nguyễn Văn Xuân làm Thủ Tƣớng và Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân 

đƣợc chánh thức dùng làm quốc ca. Lúc Ông Ngô Ðình Diệm lật đổ Quốc Trƣởng Bảo 

Ðại để thành lập chế độ cộng hoà, Quốc Hội Lập Hiến đƣợc bầu năm 1956 đã có đặt 

vấn đề chọn một bài quốc ca khác. Tuy nhiên, lúc đó, phần lớn các bản nhạc đƣợc đề 

nghị dùng làm quốc ca đều không đủ tiêu chuẩn để đƣợc chấp nhận. Bài duy nhứt đƣợc 

xem là xứng đáng làm quốc ca chính là bài Việt Nam Minh Châu Trời Ðông của nhạc sĩ 

Hùng Lân đã đƣợc chánh phủ Trần Trọng Kim chọn làm quốc ca năm 1945. Tuy nhiên, 

hai Ông Ngô Ðình Diệm và Ngô Ðình Nhu cuối cùng đã không chấp nhận việc dùng 

bản Việt Nam Minh Châu Trời Ðông làm quốc ca vì một lý do đặc biệt. 

Năm 1945, hai Ðảng Việt Nam Quốc Dân Ðảng (VNQDÐ) và Ðại Việt Quốc Dân Ðảng 

(ÐVQDÐ) đã sáp nhập lại làm một với tên chung là Quốc Dân Ðảng và Ðảng này đã lấy 

bài Việt Nam Minh Châu Trời Ðông làm đảng ca. Sau đó, VNQDÐ và ÐVQDÐ lại tách 

nhau ra, nhƣng cả hai đều giữ đảng ca Việt Nam Minh Châu Trời Ðông. Vì biết đƣợc 

việc này nên hai anh em Ông Diệm đã không chấp nhận bản nhạc này làm quốc ca. Rốt 

cuộc, Quốc Hội Lập Hiến năm 1956 đã quyết định giữ lại bản Quốc Dân Hành Khúc 

hay Tiếng Gọi Công Dân làm quốc ca, nhƣng đổi lời lại nhƣ sau: 

 

Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng. 

Ðồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống! 

Vì tƣơng lai quốc dân, cùng xông pha khói tên, 



Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. 

Dầu cho thây phơi trên gƣơm giáo, 

Thù nƣớc lấy máu đào đem báo. 

Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy, 

Ngƣoi công dân luôn vững bền tâm trí, 

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi 

Vang tiếng ngƣời nƣớc Nam cho đến muôn đời! 

(Ðiệp khúc) 

 

Công dân ơi! Mau hiến thân dƣới cờ! 

Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ 

Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống 

Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng. 

Bản nhạc và lời ca này đã đƣợc dùng suốt thời Ðệ Nhứt và Ðệ Nhị Cộng Hòa cho đến 

ngày nay. 

 

C. VẤN ÐỀ THAY ÐỔI QUỐC CA. 

 

Nói tóm lại, trừ các bản nhạc vô duyên đã đƣợc Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc dùng làm 

quốc ca, nhƣng thật sự không thể xem là quốc ca đƣợc, dân tộc Việt Nam có cả thảy bốn 

bản nhạc xứng đáng với danh nghĩa quốc ca là Ðăng Ðàn Cung, Việt Nam Minh Châu 

Trời Ðông, Tiến Quân Ca và Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân. Bốn bản 

quốc ca này đã đƣợc dùng song song với bốn lá quốc kỳ: bản Ðăng Ðàn Cung với cờ 

long tinh, bản Việt Nam Minh Châu Trời Ðông với cờ quẻ Ly, bản Tiến Quân Ca với cờ 

đỏ sao vàng và bản Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân với cờ vàng ba sọc 

đỏ. 

 

1. So sánh các bản quốc ca với nhau. 

Bản Ðăng Ðàn Cung là bản nhạc cổ điển Việt Nam thuộc loại nhã nhạc. Loại nhạc này 

có tánh cách nghiêm trang và ôn hòa, trái với dâm nhạc là loại nhạc biểu lộ tình cảm 

một cách nồng nhiệt và chỉ đƣợc dùng trong việc giải trí hay hội họp vui chơi. Bản 

Ðăng Ðàn Cung là một bài nhã nhạc dùng trong lễ tế Nam Giao của nhà vua. Do đó, nó 

có tánh cách trang trọng, nhƣng không hùng hồn và không khích động đƣợc tinh thần 

ngƣời nghe. Bản Việt Nam Minh Châu Trời Ðông là một bản tân nhạc có tánh cách 

khích động hơn bản Ðăng Ðàn Cung, nhƣng cái hùng của nó là loại trầm hùng nên 

không khích động tinh thần ngƣời nghe bằng bản Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi 

Công Dân. Vì là một hành khúc, bản quốc ca hiện nay của chúng ta khích động tinh 

thần ngƣời nghe một cách mạnh mẽ hơn. Mặt khác nữa, hoàn cảnh lịch sử đã làm cho 

nó đóng một vai tuồng tích cực trong cuộc tranh đấu cho nền độc lập và tự do của dân 

tộc Việt Nam. Thời Thế Chiến II, với tên là Sinh Viên Hành Khúc, nó đã đƣợc dùng để 

đánh thức tinh thần tranh đấu của nhơn dân Việt Nam. Ðến lúc ngƣời Pháp đem binh 

đến để tái chiếm Nam Việt, dƣới tên Thanh Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh 



Niên, nó đã đƣợc dùng để thúc đẩy các chiến sĩ cầm tầm vong vạt nhọn đứng lên tranh 

đấu với Quân Ðội Viễn Chinh Pháp. Khi nƣớc Pháp chánh thức nhìn nhận nền độc lập 

và thống nhứt của Việt Nam, nó đã thành bản quốc ca với tên là Quốc Dân Hành Khúc 

hay Tiếng Gọi Công Dân. 

Bản Tiến Quân Ca của CSVN cũng có tánh cách khích động tinh thần ngƣời nghe nhƣ 

bản quốc ca của chúng ta. Nhƣng về lời ca thì từ hình thức Sinh Viên Hành Khúc qua 

Thanh Niên Hành Khúc đến Quốc Dân Hành Khúc, bản quốc ca của chúng ta nhiều lắm 

là nói đến “thù nƣớc lay máu đào đem báo”, còn Tiến Quân Ca với lời "thề phanh thây 

uống máu quân thù” rõ là sắt máu quá và có thể làm cho thế giới xem dân tộc Việt Nam 

là dã man. Về mặt chánh trị, bản Thanh Niên Hành Khúc đã đƣợc dùng để thúc đẩy các 

thanh niên ái quốc Nam Việt cầm tầm vông vạt nhọn chống lại Quân Ðội Viễn Chinh 

Pháp trong khi bản Tiến Quân Ca đã đƣợc trổi lên để chào đón Quân Ðội này lúc họ đổ 

bộ ra Bắc Việt theo sự thoả thuận với Hồ Chí Minh trong Sơ Ƣớc ngày 6 tháng 3 năm 

1946. Sau đó, nó đã đƣợc dùng khi bộ đội Việt Minh cùng với bộ đội Pháp hợp tác nhau 

trong Ban Liên Kiểm Việt-Pháp để tiến đánh các chiến khu của Ðại Việt Quốc Dân 

Ðảng, Việt Nam Quốc Dân Ðảng và Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội. 

 

2. Lý luận của những ngƣời muốn đổi quốc ca. 

Những ngƣời muốn đổi quốc ca đã đƣa ra nhiều lý luận khác nhau. Trong các lý luận 

đƣợc đƣa ra, chỉ có một cái đáng cho chúng ta lƣu ý. Lý luận này đặt nền tảng trên chỗ 

tác giả bản nhạc đƣợc chúng ta dùng làm quốc ca là Lƣu Hữu Phƣớc, hiện là một cán bộ 

cộng sản, và Lƣu Hữu Phƣớc đã lên tiếng sỉ vả ngƣời quốc gia Việt Nam là vô liêm sỉ 

khi lấy bản nhạc của anh ta và đặt lại lời ca để dùng. Một số ngƣời quốc gia Việt Nam 

đã tỏ ra khó chịu về việc này và những ngƣời muốn thay đổi quốc ca đã dựa vào đó để 

kêu gọi mọi ngƣời bỏ bản quốc ca hiện tại. 

 

a. Nhận định về cá nhơn Lƣu Hữu Phƣớc. 

Vì lý luận trên đây dựa vào cá nhơn Lƣu Hữu Phƣớc nên chúng ta cần phải biết về cá 

nhơn này trƣớc khi phán đoán. Thời Thế Chiến II, Lƣu Hữu Phƣớc là một sinh viên có 

tinh thần quốc gia và cũng nhƣ nhiều sinh viên khác của Viện Ðại Học Hà Nội, chỉ có 

chủ trƣơng giành độc lập cho Việt Nam mà không gia nhập đoàn thể chánh trị nào. Lúc 

CSVN chƣa cƣớp đƣợc chánh quyền, Lƣu Hữu Phƣớc đã hoạt động với Anh Nguyễn 

Tôn Hoàn là một cán bộ của Ðại Việt Quốc Dân Ðảng tại Viện Ðại Học Hà Nội. 

Lúc CSVN cƣớp đƣợc chánh quyền, Lƣu Hữu Phƣớc và một số sinh viên khác gia nhập 

Ðảng Tân Dân Chủ, một chánh đảng hợp tác với CSVN trong Mặt Trận Việt Minh, 

nhƣng lúc đầu phân biệt với Ðảng CSVN và nhiều khi cạnh tranh lại đảng này. Tuy 

nhiên, bằng cách vừa mua chuộc, vừa lấn ép, CSVN đã lôi phần lớn các đảng viên Tân 

Dân Chủ vào Ðảng CS và chỉ còn dùng tên Ðảng Tân Dân Chủ làm một nhãn hiệu để 

làm cho ngƣời ta lầm tƣởng rằng chế độ họ xây dựng lên không phải là chế độ độc đảng. 

Lƣu Hữu Phƣớc thuộc thành phần đảng viên Tân Dân Chủ bị lôi kéo vào Ðảng CS. Anh 

ta không đủ khí phách để chống lại việc đó và bị loại ra khỏi trƣờng chánh trị nhƣ Ðặng 

Ngọc Tốt, cũng không đủ tinh thần sắt máu để đƣợc CSVN tin dùng nhƣ Huỳnh Tấn 



Phát, Huỳnh Văn Tiểng, Trần Bửu Kiếm. Mặt khác, anh ta không có một khả năng đặc 

biệt về chánh trị mà CSVN có thể khai thác đƣợc nhƣ Mai Văn Bộ. Trƣớc sau, Lƣu Hữu 

Phƣớc chỉ là một nhạc sĩ. Do đó, CSVN đã dùng anh ta nhƣ một văn công, sản xuất 

nhạc theo lịnh Ðảng và lên tiếng về các vấn đề khác những khi Ðảng thấy cần. Nói tóm 

lại, Lƣu Hữu Phƣớc đã sáng tác bản nhạc của Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi 

Công Dân lúc còn là một sinh viên có tinh thần quốc gia. Ngày nay, anh ta là một văn 

công của CSVN và mọi lời phát biểu của anh ta chỉ là do Ðảng CSVN mớm cho. 

b. Quan niệm chung của ngƣời các nơi trên thế giới về quốc ca. 

Nhƣng dầu cho lúc sáng tác bản nhạc của Quốc Dân Hành Khúc, Lƣu Hữu Phƣơc đã là 

một đảng viên cộng sản rồi và việc chỉ trích chúng ta dùng bản nhạc đó là do ý anh ta, 

chúng ta cũng không phải bận tâm về vấn đề này, vì theo quan niệm chung của ngƣời 

các nơi trên thế giới về quốc ca thì khi một bản nhạc đã đƣợc quốc dân nhận làm quốc 

ca, nó không còn của riêng ai nữa mà là của toàn dân. Do đó, cá nhơn ngƣời sáng tác 

bản nhạc cũng nhƣ ngƣời chọn bản nhạc làm quốc ca không thành một vấn đề đem ra 

thảo luận. Chúng ta có một tiền lệ đáng lƣu ý về việc này. 

Ðó là trƣờng hợp bản Marseillaise đƣợc dùng làm quốc ca Pháp. Bản quốc ca này đƣợc 

một nhà quí tộc Pháp là Rouget de Lisle sáng tác năm 1792. Lúc ấy, Vua Louis thứ XVI 

còn trị vì và Rouget de Lisle là một sĩ quan trong Quân Ðội Pháp. Năm 1793, Vua Louis 

thứ XVI bị xử tử và Rouget de Lisle bị bắt vì là ngƣời quí tộc theo phe bảo hoàng chống 

lại Cách Mạng. Lúc ấy, Ông Lazare Carnot, Ủy Viên Quốc Phòng của Hội Ðồng Cách 

Mạng vì muốn cứu một sĩ quan cùng binh chủng với mình, lại là tác giả bản 

Marseillaise, đã đề nghị Rouget de Lisle tuyên thệ trung thành với Cách Mạng thì sẽ 

đƣợc tha, nhƣng Rouget de Lisle từ chối vì không chịu phủ nhận lý tƣởng bảo hoàng 

của mình. Cuối cùng, ông ta chỉ thoát chết vì chánh phủ cách mạng chủ trƣơng Ðại 

Khủng Bố do Robespierre cầm đầu đã bị lật đổ trƣớc khi bản án tử hình của ông ta đƣợc 

đem ra thi hành. Nhƣng mặc dầu sau năm 1793, Rouget de Lisle đã trở thành ngƣời 

chống lại Cách Mạng, chánh quyền cách mạng Pháp vẫn tiếp tục dùng bản Marseillaise 

do ông sáng tác và năm 1795 đã chánh thức quyết định lấy nó làm quốc ca. 

 

c. Trƣờng hợp bản Tiến Quân Ca đƣợc tập đoàn CSVN dùng làm quốc ca. 

Bản Tiến Quân Ca đƣợc tập đoàn CSVN dùng làm quốc ca vốn do nhạc sĩ Văn Cao 

sáng tác trong thời kỳ CSVN chƣa cƣớp đƣợc chánh quyền ở Việt Nam. Không rõ lúc 

ông sáng tác bản nhạc này, Văn Cao đã là một đảng viên cộng sản hay chƣa. Nhƣng 

chắc chắn là về sau, ông đã vào Ðảng CSVN. Tuy nhiên, cũng nhƣ nhiều văn nghệ sĩ có 

nhiệt tâm yêu nƣớc thời đó, Văn Cao đã lần lần nhận chân đƣợc bộ mặt thật của Cộng 

Sản. Ðiều đáng quí là ông đã can đảm hơn nhiều ngƣời khác nhƣ Lƣu Hữu Phƣớc chẳng 

hạn, và đã dám nói lên sự bất mãn và chống đối của mình. Ông đã tham dự phong trào 

Nhân Văn Giai Phẩm hồi năm 1956 và đã dứt khoát chống lại Ðảng CSVN. Trong con 

mắt của CSVN hiện nay, Văn Cao là một phần tử phản Ðảng, phản động, phản cách 

mạng. 

Với chủ trƣơng độc tài sắt máu và lòng tự hào là Ðảng mình lúc nào cũng hành động 

hợp với chánh nghĩa, CSVN rất xấu hổ về chỗ bản quốc ca họ dùng là sáng tác của một 



nhạc sĩ phản Ðảng, phản động và phản cách mạng. Bởi đó, họ không chịu theo quan 

niệm thông thƣờng bắt đầu với lịch sử bản Marseillaise của Pháp, nghĩa là bất chấp lập 

trƣờng chánh trị về sau của tác giả bản quốc ca. Họ đã treo một giải thƣởng lớn cho 

ngƣời sáng tác đƣợc một bản nhạc đáng làm quốc ca mới. Nhƣng trong nhiều trăm bản 

nhạc gởi đến dự thi, họ đã không chọn đƣợc bản nào ra hồn. Cuối cùng, họ phải hậm 

hực giữ bản Tiến Quân Ca làm quốc ca. 

Ngƣời quốc gia Việt Nam chúng ta theo quan niệm thông thƣờng trên thế giới về quốc 

ca nên không có gì phải hậm hực vì tác giả bản quốc ca chúng ta đang dùng hiện đã trở 

thành một văn công của CSVN. Và nếu có ngƣời nào đem việc Lƣu Hữu Phƣớc sỉ vả 

chúng ta về chỗ đã lấy bản nhạc do anh ta sáng tác làm quốc ca, chúng ta có thể bảo họ 

nên dùng các lời sỉ vả đó đặt trong miệng Văn Cao để gởi cho tập đoàn CSVN. 

 

3. Nhiệm vụ của ngƣời quốc gia Việt Nam đối với bản quốc ca Quốc Dân Hành Khúc 

hay Tiếng Gọi Công Dân. 

Ngƣoi quốc gia Việt Nam may mắn có một bản quốc ca hùng hồn đƣợc dùng để thúc 

đẩy ngƣời ái quốc tranh đấu cho nền độc lập và sự tự do của dân tộc. Bản quốc ca này 

rất xứng đáng với lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ. Với giá trị nội tại của chính nó, thêm 

vào vai tuồng lịch sử mà nó đã đóng, nó lúc nào cũng gây sự xúc động mạnh mẽ trong 

tâm trí ngƣời Việt Nam ái quốc. Từ khi đƣợc chánh thức dùng làm quốc ca của nƣớc 

Việt Nam độc lập, nó đã đƣợc nhiều quốc gia trên thế giới biết đến. Tại Việt Nam, nó đã 

cùng với quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ làm yếu tố hội tập nhiều triệu chiến sĩ quân nhơn 

cũng nhƣ dân sự tranh đấu cho sự tự do của dân tộc Việt Nam. Nó đã là bản nhạc tiễn 

đƣa ra nghĩa trang nhiều trăm ngàn ngƣời đã chết vì Tổ Quốc Việt Nam. Nhƣ vậy, nó 

cũng là một bảo vật thiêng liêng của chúng ta y nhƣ quốc kỳ. 

Hiện nay, bản Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân không còn đƣợc chánh 

thức dùng bên trong nƣớc Việt Nam, nhƣng nhƣ mọi ngƣời Việt Nam ở quốc nội đều 

biết rằng đó là bản nhạc của ngƣời quốc gia chống lại Cộng Sản. Bên ngoài Việt Nam, 

nó cũng đƣợc ngƣời ngoại quốc xem là bản nhạc biểu tƣợng cho ngƣời quốc gia chống 

cộng. Không bản nhạc nào khác có thể thay thế Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi 

Công Dân về mặt này. Vậy, việc tôn trọng bản quốc ca đó và tiếp tục dùng nó chung với 

quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ một cách rộng rãi ở mọi nơi là một công cuộc đóng góp vào 

việc giải phóng Việt Nam khỏi ách Cộng Sản. Nếu mọi ngƣời Việt Nam ở hải ngoại đều 

đồng tâm nhứt trí để tranh đấu chung nhau thì một ngày không xa lắm, bản Quốc Dân 

Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân sẽ đƣợc hát lên ở khắp các nẻo đƣờng đất nƣớc 

Việt Nam từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan. Chúng tôi nghĩ rằng lúc ấy, chắc chắn 

không có bài khải hoàn ca nào hay hơn nó đƣợc. 

 

NGUYỄN NGỌC HUY 

(Trích 'DI CẢO III' của Giáo sƣ Nguyễn Ngọc Huy, Mekong-Tỵ nạn xuất bản, Hoa Kỳ, 

1992) 

 


